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Zawężenie horyzontu myślowego...
grzech pierworodny, głosując na
hipnotyzującego ich magią obietnic kusiciela i dopiero post factum
budzą się z ręką w nocniku.
obliczu wyborów rodzi
się zatem pytanie – komu wierzyć, skoro zarówno Ojciec Święty – Franciszek,
jak i nieświęty reżyser filmu „Kler”
Wojciech Smarzowski zapewniają nas, że dzisiaj nie można wierzyć
nawet księdzu? O ile ten drugi czyni jeno duchownym wyrzuty, o tyle ten pierwszy przechodzi do czynu i po prostu wyrzuca nawet najbardziej świątobliwych biskupów
na zbity pysk, skonstatowawszy
poniewczasie, że traktowali oni
swoje owieczki jak barany.
ak już jest na tym najlepszym ze światów, iż najwięksi spryciarze uważają swoje
zawodowe zajęcie za bal maskowy i cały czas dobrze się bawią, a
kłopot powstaje dopiero wtedy, gdy
maski nieoczekiwanie spadną. Dla
zdemaskowanych zaś – na ogół nie
ma litości. No, chyba że postanowi
ich ułaskawić sam prezydent albo
władze kościelne zdecydują, że
warto postawić na nawróconego
grzesznika, co czyniono już wiele
razy, licząc, że organizator zbiorowego przestępstwa na zlecenie
ewentualnie pedofil albo pijak w
sutannie w końcu się poprawią.
iedyś na łamach „Pasma”
pozwoliłem sobie na nawiązujący do pewnej historycznej nazwy złośliwy słowotwór: Socjaldemokracja Kurewstwa Polskiego i Sitwy. Parę lat później identyczne skojarzenie miał mój stary
druh – dziś już świętej pamięci –
Maciek Rybiński, kiedyś znakomity felietonista tygodnika „ITD”, piszący potem na wychodźstwie, a
po powrocie do kraju – w dzienniku „Rzeczpospolita”. Skoro zbie-

U

W

P

ubliczność odwiedzająca nasze portale internetowe – nie
bez żalu – żegna się z głównym bohaterem letniego sezonu, podwarszawskim odpowiednikiem Potwora z Loch Ness – czyli sześciometrowym Pytonem Królewskim, który
gdzieś w Gassach koło Konstancina
albo w wodach Wisły – raz się pojawiał, raz znikał. Choć lato było rekordowo gorące, to temat pytona wydawał się jeszcze gorętszy. Z im większą intensywnością tego gada szukano, tym bardziej podniecali się czytelnicy plotkarskich rubryk. Ale cóż,
zamiast sześciometrowej bestii – znaleziono gdzieś na Ursynowie jedynie
malutkiego pytonika, który nawet
dziecka by nie przestraszył.
gruncie rzeczy pewne jest
tylko to, że poszukiwany olbrzym zrzucił nad
Wisłą starą skórę i pozostała po
nim wyjątkowo długa wylinka
oraz masa artykułów – a to w gazecie, a to w Internecie. W takim
razie nie ma co mówić o jakiejkolwiek sensacji, bowiem ów wąż
zrzucający starą skórę niczym się
nie różni od nader licznej grupy
polityków, czyniących przecież od
czasu do czasu to samo. A każdy z
tych – choćby świeżo wyliniałych
gadów – jawi nam się zawsze jako
Wąż Kusiciel, uwodzący potencjalnych wyborców obietnicami, które
idealnie trafiają w ich gust. Wyborcy zaś bardzo łatwo popełniają
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giem okoliczności wpadliśmy na
ten sam pomysł, to znaczy, że nasze skojarzenia musiały być bardzo podobne. I prawdę mówiąc,
na gruncie politycznym one raczej
się nie zmieniły. W odniesieniu do
polityków wciąż można przecież
użyć stwierdzenia – zapomniał
wół, jak cielęciem był, przypominając im jednocześnie z kim nieco
wcześniej szli razem w zaprzęgu.
ymczasem jednak bliska perspektywa wyborów samorządowych sprawia, że nadzwyczajnie aktywizuje się i grupa
trzymających władzę, i łaknąca tejże konkurencja. W praktyce wychodzi to nam, mieszkańcom Warszawy, na dobre. Z jednej strony
zmajoryzowana przez PO ekipa
Hanny Gronkiewicz-Waltz wprost
szaleje, jeśli chodzi o kończenie
wszelkich modernizacji i remon-
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Wsparcie dla firm,
czyli jak bank napędza biznes
Prowadzenie własnego biznesu to zwykle duży wysiłek i ogromne
wyzwanie, które trudno podejmować bez żadnej pomocy. Często
najbardziej potrzebne okazuje się wsparcie finansowe – bez dodatkowych środków ciężko realizować niezbędne inwestycje, a czasem
nawet zapewnić pełną płynność finansową przedsiębiorstwa. Potrzebną pomoc oferują m.in. banki, które wspierają bieżącą działalność i plany
rozwoju firmy poprzez kredyty w rachunku bieżącym i kredyty inwestycyjne. Dziś
przedstawię, na czym polegają te usługi.
Inwestycje to konieczność dla każdego przedsiębiorcy, które chce pozostawać konkurencyjny na
stale zmieniającym się współczesnym rynku. Zakup nowego sprzętu albo unowocześnienie infrastruktury może doprowadzić do wzrostu zysków, jednak na początku jest to po prostu kolejna kwota, która uszczupla budżet firmy – a czasem może nawet utrudnić jej codzienne działanie.
Dużym wsparciem w takiej sytuacji może okazać się podstawowy sposób finansowania inwestycji oferowany przez banki, czyli kredyt inwestycyjny. Może być on przeznaczony na: finansowanie
nieruchomości komercyjnych, zakup, modernizację i remont nieruchomości, refinansowanie kredytu inwestycyjnego w innym banku czy też refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych. Równolegle kredyt ten jest wykorzystywany do finansowania inwestycji w rzeczowy
majątek trwały związany z podstawową działalnością gospodarczą lub refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych.
Warto jednak pamiętać, że o ile kredyt inwestycyjny jest z zasady przeznaczony na finansowanie środków trwałych i nieruchomości, to może się zdarzyć, że nie każdy środek trwały będzie mógł
być w ten sposób sfinansowany. W szczególności dotyczy to bardzo specjalistycznych sprzętów lub
nietypowych nieruchomości. Warto też upewnić się, że wartość planowanej inwestycji nie przekracza maksymalnej kwoty kredytu oferowanego przez bank. Warto też sprawdzić, czy nie jest wymagany wkład własny albo czy bank nie kredytuje wyłącznie wartości netto przedmiotu.
Zastanawiając się nad wyborem formy finansowania, warto też zwrócić uwagę na leasing. Jest
to alternatywny produkt finansowy, w którym przedmiot finansowania jest użytkowany mimo, że
do momentu spłaty nie należy do firmy, a zobowiązanie związane z leasingiem jest pozabilansowe. Warto rozważyć leasing i porównać oferty zarówno ze względu na koszt finansowania, jak i
rozliczenia podatkowe. Warto porównać obie te formy także pod kątem możliwości finansowania.
Może się bowiem zdarzyć, że np. przedmiot, który nie będzie mógł być przez bank finansowany
kredytem, może być przez firmę wzięty w leasing.
Jeszcze innym sposobem finansowania przedsiębiorstw jest kredyt w rachunku bieżącym, popularnie nazywany również „linią kredytową”. Z definicji taki kredyt jest źródłem finansowania bieżących
potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego celem jest krótkotrwałe zwiększenie płynności gotówkowej poprzez zwiększenie stanu gotówki będącej do dyspozycji firmy. Kluczowe jest, że kredyt ten może być przeznaczony na dowolny cel, m.in. na: pokrywanie części lub całości
wydatków stałych, finansowanie niewielkiego zakupu materiałów i towarów oraz usług związanych
z bieżącą działalnością gospodarczą, a także na regulowanie bieżących zobowiązań handlowych.
Kredyt w rachunku jest wygodną formą niwelowania zatorów płatniczych. Pozwala on na korzystanie z udostępnionych przez bank środków na rachunku bieżącym w sytuacji, gdy oczekujemy na płatności ze strony kontrahentów. Ważne jest, że każdy wpływ na konto (w tym zaległa płatność za faktury) spłaca zadłużenie na rachunku. Bank przestaje więc naliczać odsetki, gdy wpłyną pieniądze wynikające z zatoru płatniczego.
Ważną kwestią, na którą firma powinna zwrócić uwagę, jest kwestia prowizji od niewykorzystanej części limitu. Warto wybrać taki bank, który – jak np. bank Credit Agricole – nie obciąża firmy
tzw. „prowizją za gotowość”. Dzięki takiemu podejściu firma płaci za kredyt tylko, gdy z niego koPrzemysław Przybylski
rzysta. To bardzo wygodne i korzystne rozwiązanie.
Autor jest rzecznikiem prasowym banku Credit Agricole

tów, z drugiej zaś – mamy choćby
ludzki gest namaszczonego przez
PiS wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który wreszcie w swej
łaskawości dał zgodę na ukończenie
przebudowy zbiegu ulic Rosoła/Relaksowej i Wąwozowej na Ursynowie, bo mu uświadomiono zapewne, że blokując tę operację, sprawi,
iż jego partia utraci w tej dzielnicy,
a zwłaszcza na Kabatach, mnóstwo
głosów. Zatem – jak mu to mus. Potrzeba wyborcza to swego rodzaju
VIS MAIOR, która ma zapewnić finalnie – PiS MAIOR.
punktu widzenia przeciętnego warszawiaka nie ma
wszakże znaczenia, czy w
stolicy będziemy mieli kontynuację
rządów PO, czy też PiS na bis. Ważne, żeby owe rządy były możliwie
racjonalne i wiązały się z odejściem
od koniunkturalizmu. Bo to prze-
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cież polityczny koniunkturalizm
sprawił, że oddano miasto w ręce
uwielbiających samowolki deweloperów i że „zapomniano” w nowej rzeczywistości, iż handel roszczeniami do tytułów własnościowych w mieście – tak straszliwie
zniszczonym przez Niemców podczas drugiej wojny światowej – powinien być z gruntu zabroniony.
A dziś można już tylko z goryczą
powiedzieć: mądry prawnik po
szkodzie. Bo szkoda już nastąpiła
i to w wielkim rozmiarze. Tylko po
części zniweluje ją mocno spóźniona mała ustawa reprywatyzacyjna. Co ciekawe, w deklaracjach
przedwyborczych prawie się nie
mówi o takiejż dużej ustawie, która jest traktowana niczym gorący
kartofel. Może kandydaci na urząd
prezydenta Warszawy wyjaśniliby zainteresowanym: dlaczego?

kładająca się do niedawna
nadzwyczaj harmonijnie
współpraca urzędników dziś
już nieistniejącego Biura Gospodarki (a raczej Gospodraki) Nieruchomościami sprawiła, że grupka najcwańszych kombinatorów zreprywatyzowała szereg wartych ciężkie
miliony złotych warszawskich kamienic niemal od ręki. Co ciekawe
jednak, w postępowaniach tyczących niekoniecznie nieruchomości
„podekretowych” sprawy wloką się
w nieskończoność. I na przykład
przy Pileckiego i Gandhi nie może
wciąż powstać zaplanowane obok
Areny Ursynów boisko piłkarsko-lekkoatletyczne. Jak na złość, są
również kłopoty z miejscem pod podobne boisko przy mającej wkrótce
stanąć u zbiegu ulic Iwanowa-Szajnowicza i Zaruby publicznej szkole
podstawowej, bo tak pożądany teraz
teren już poszedł w prywatne ręce.
o cóż, dzieci, które przyjdą do tej szkoły, będą mogły tylko z zazdrością popatrzeć na urządzenia sportowe
przy funkcjonującej w sąsiedztwie
płatnej szkole (przedszkolu) zakonu sióstr niepokalanek, z którymi
dawna gmina Ursynów podzieliła
się dużym terenem na Kabatach
po bratersku, przekazując go w
użytkowanie wieczyste. O ile pamiętam, zakon obiecywał przyjmowanie dzieci z biednych rodzin
za darmochę (jak czyni np. z wielkim pożytkiem ursynowska Szkoła Przymierza Rodzin). Czy jednak niepokalanki czynią tak samo, nie mam pojęcia. A może podzieliłyby się swoim boiskiem z
uczniami mającej powstać szkoły
publicznej, zapisując sobie w niebie
dobry uczynek?
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
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Dzień Patrona Warszawy na Ursynowie

To była piękna uroczystość!
nie świetna rozrywka, podczas
której można było zrelaksować
się i zapomnieć o problemach
dnia codziennego.

A kto to jest
ten Patron?

Bogusław Lasocki
Po raz kolejny, już od kilkunastu lat, na Ursynowie odbywają się obchody Dnia Patrona Warszawy – błogosławionego
Władysława z Gielniowa.
Tegoroczna uroczystość,
jak zwykle, zgromadziła
liczne rzesze mieszkańców naszej dzielnicy. Nic
dziwnego, to ważne święto miasta, a poza tym zostało połączone z ciekawym programem, przygotowanym przez Urząd
Dzielnicy.

Wielkomiejska
Msza św. odpustowa ...
Uroczystości odpustowe w
natolińskim kościele bł. Władysława z Gielniowa stały się już
tradycją. Sam jarmark rozpoczął się trochę wcześniej, od
godz. 10.00, ale było to zaledwie preludium obchodów Dnia
Patrona. Część oficjalną uroczystości rozpoczęła msza święta,
której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef
Guzdek. Wśród uczestników, w
wypełnionym po brzegi kościele, znaleźli się przedstawiciele
władz państwowych, samorządowych m. st. Warszawy i dzielnicy: wicemarszałek Sejmu
Małgorzata Kidawa - Błońska,
prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, były prezydent
miasta Marcin Święcicki, kandydat na stanowiska prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, członkowie Rady Dzielnicy
z przewodniczącym Michałem
Matejką, członkowie Zarządu
Dzielnicy z burmistrzem Robertem Kempą na czele, radni reprezentujący wszystkie kluby i
opcje polityczne.
Już tradycyjnie od 2005 r.
podczas mszy świętych odpustowych, małżeństwa z długim
stażem i obchodzące okrągłe jubileusze, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie. Właśnie ten wątek stanowił główny motyw homilii bp. Józefa Guzdka. – W ro-

ku jubileuszu odzyskania niepodległości trzeba pamiętać, że
naród skazany na śmierć pozostał sobą, zachował wiarę i przetrwał dzięki rodzinie. Dziś małżeństwo i rodzina przeżywają
poważny kryzys: podejmowane
są próby redefinicji tych pojęć.
Nie chcemy szukać przyczyn kryzysu rodziny na zewnątrz, ale
nade wszystko w nas samych –
powiedział bp. Józef Guzdek.
Biskup polowy Wojska Polskiego poprowadził również ceremonię odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. W tym roku
miłość, wierność i uczciwość
małżeńską potwierdziły 73 małżeństwa, w tym dwa z 55-letnim
stażem. – Udowadniacie każdego dnia, że najważniejszymi
imionami miłości jest: wzajemne
zrozumienie, dialog, poświęcenie i sztuka kompromisu. Prawdziwie kocha tylko ten, kto trwa
w miłości, gdy jest to trudne –
mówił bp. Józef Guzdek. – Najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat,
a później “już jakoś idzie” – komentowali z uśmiechem małżonkowie Halina i Kazimierz,
wyraźnie przepełnieni radością,
jakby dopiero co zawarli związek
małżeński.
Po mszy św. odbyła się uroczystość złożenia wieńców przed
figurą bł. Władysława z Gielniowa. Kwiaty składali przedstawiciele wszystkich struktur politycznych i samorządowych, po
czym ... niespodziewanie pojawił
się powóz z marszałkiem Piłsudskim w asyście ułana na koniu.
Ale nic w tym dziwnego. Przecież w tym roku obchodzimy
100-lecie odzyskania niepodległości, więc obecność Marszałka, będącego kluczowym konstruktorem wyzwolenia, była
niezbędna i głęboko symboliczna podczas Dnia Patrona Warszawy.

... i wielkomiejski
jarmark
Uroczystość odpustowa zgodnie z tradycją nie może odbyć
się przecież bez jarmarku. A że
uroczystość w swoim założeniu
miała podłoże patriotyczno –
rodzinne, więc dla wszystkich w
rodzinie – i starszych, i dzieci –
można było coś ciekawego znaleźć. Atmosferę pikniku rodzinnego podkreślała obecność kilkudziesięciu straganów z różnorodnymi produktami i przysmakami regionalnymi oraz
wyrobami rękodzieła ludowego. Można było spróbować pajdę chleba ze smalcem i skwar-

kami z ogórkiem kwaszonym,
kiełbasy i wędliny z dziczyzny,
przeróżne ciasta i słodkości –
do wyboru i koloru. Wiele straganów oferowało wyroby ludowe – kolorową ceramikę, tkaniny i przeróżne produkty rękodzieła artystycznego, obecni
byli nawet twórcy ludowi, pokazujący osobiście wykonane własne dzieła.
Za straganami zlokalizowana została scena plenerowa.
Tam właśnie odbył się koncert
“Polska żyje w nas” w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Victoria. Bezpośrednio po koncercie odbyła się ważna uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych autorom zwycięskich

projektów Budżetu Partycypacyjnego 2019. Właśnie dzięki
jednemu ze zwycięskich projektów BP mógł się odbyć kolejny,
atrakcyjny dla ursynowian
punkt programu, jakim był kiermasz darmowych sadzonek roślin. Po czym znów jeszcze dwa
koncerty: “Spacer po Warszawie” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego “Warszawianka”
oraz koncert Kapeli Warszawskiej im. Staśka Wielanka. A na
koniec, dla tych z najlepszą kondycją, odbyła się Warszawska
Potańcówka na dechach - przy
akompaniamencie Aliganckiej
Kapeli. Dla lubiących takie “ludowe zabawy” była to faktycz-

- Babciu, a kto to był ten Patron? - zapytała niespodziewanie
może sześcioletnia dziewczynka, stojąca razem z elegancko
ubraną pańcią wyglądającą bardziej na mamusię niż babcię, w
kolejce do jarmarkowego straganu z piernikami. - Wiesz Asiu,
to był taki dobry człowiek, taki
święty, pomagał biednym, leczył
ich... Asiu a tego chcesz pierniczka czy może tego z rodzynkami?. - Jakoś babci udało się wybrnąć z trudnej sytuacji. No właśnie, kim był Władysław z Gielniowa?
Przytaczając za ks. Tomaszem
Jaklewiczem (www.kosciol.wiara.pl), bł. Władysław był pierwszym polskim poetą, a jego pieśni są świadectwem, że polski
stał się językiem literackim w
przestrzeni wiary. Źródła jego
kultu, zgodnie z tradycją mają
podłoże mistyczne. Jak głoszą
przekazy, w Wielki Piątek 1505
roku w klasztornym kościele św.
Anny zakonnik wpadł w mistyczne uniesienie. Powtarzając
„Jezu, Jezu”, uniósł się ponad
ambonę. Po chwili opadł i zasłabł. Było to jego ostatnie kazanie. Dwa tygodnie później
zmarł. Jego ciało złożono w
krypcie kościoła św. Anny. Warszawiacy od razu otoczyli go
kultem. Beatyfikowano go jednak dopiero w 1750 roku. Papież Jan XXIII ogłosił go patronem stolicy. Abstrahując w tym
miejscu od niezwykle istotnych
aspektów religijnych i mistycznych, należy zwrócić uwagę na
„Choć niedzielna pogoda była już typowo jesienna, to mieszkańcy, jak zawsze na Ursynowie, dopisali licznie uczestnicząc
w części oficjalnej jak i rozrywkowo-artystycznej. Po raz kolejny mogliśmy wspólnie przeżywać ważne momenty i wspólnie się bawić. Dzień Patrona
Warszawy to już tradycyjnie połączenie lekcji historii i patriotyzmu z rozrywką i integracją budującą naszą społeczność i tożsamość naszej małej Ojczyzny”
– podsumował Dzień Patrona
Łukasz Ciołko – zastępca burmistrza Ursynowa.

zasługi Władysława z Gielniowa jako poety. Pisał po łacinie,
ale przeszedł do historii jako
pierwszy znany z imienia autor,
który programowo tworzył w języku polskim. Językoznawcy
podkreślają, że to bł. Władysław
stoi u początków literackiej polszczyzny i otwiera listę naszych
poetów. Z jego imieniem wiąże
się także rozwój polskich pieśni
religijnych. Władysław propagował polski śpiew w kościołach
bernardyńskich, a jego pieśni
stały się literackim wzorcem dla
innych twórców. Do naszych
czasów przetrwało kilkanaście
oryginalnych utworów.
Bł. Władysław z Gielniowa
jest nie tylko świadkiem wiary.
Jego pieśni są świadectwem, że
polski stał się językiem literackim w przestrzeni wiary. Laicki
dogmatyzm panujący dziś w
kulturze programowo przecina
więzi łączące chrześcijaństwo i
kulturę. Intelektualne elity najgłośniej krzyczą, że religia to zaścianek, moherowe berety i ojciec dyrektor. Gorzej, gdy wierzący ulegają tej hałaśliwej propagandzie, często z braku wiedzy albo z obawy, że wypadną
nienowocześnie („mamy przecież XXI wiek!”). Bł. Władysław
żył u schyłku średniowiecza,
epoki, w której sojusz rozumu i
wiary wydał wiele genialnych
owoców. Można dać mnóstwo
przykładów wskazujących na
wieloraką łączność źródłową
religii i kultury, również obecnie, gdy wielu najwybitniejszych
twórców - poetów, muzyków,
kompozytorów, ludzi sztuki czerpie z tradycji duchowej i
więzi te umacnia.
Zaiste, wszystkim, więcej,
takiego dobrego rozumu potrzeba.
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Ja od reklamy – kilka refleksji o Ursynowie
Jest tak, że mieszkanie na Ursynowie jest super! Dobrze być w
miejscu doskonale skomunikowanym z resztą miasta. Dobrze
poruszać się po lepszych z roku
na rok drogach. Korzystać z
przemyślanych szlaków rowerowych. Cieszyć się z rozwijającej
się infrastruktury. I wreszcie
oddychać trochę zdrowszym powietrzem.
est też dość duża liczba knajpek, kawiarni, barów i restauracji. Większość serwuje naprawdę znakomite dania i potrawy. Od najtańszych do najdroższych. Dla każdego podniebienia coś się znajdzie. Cieszy
duża ilość restauracji regionalnych. Są
zatem kuchnie: amerykańska, arabska, chińska, francuska, hinduska, hiszpańska, japońska, włoska i naturalnie
polska. Dobre kawiarnie i cukiernie.
Są też naturalnie sieciówki. Człek miejscowy i przyjezdny na pewno z głodu
nie umrze.
ultura i sport wymagają najpewniej większych nakładów.
Ma Ursynów kilka domów kultury. Buduje się centrum kultury. Jest
wielosalowe kino. Są działania artystyczne i edukacyjne. Jest kilka niezłych
obiektów sportowych. Hala Ursynów.
Jakieś małe ośrodki sportowo-rekrea-
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cyjne. Wspomagane przez infrastrukturę sportową na kampusie SGGW. Brak
boiska piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia. Może z trybunami na 500 miejsc
siedzących. Brak nowoczesnego basenu, nie przesadnego, ale dostępnego
bez ograniczeń czasowych.
ak w takiej miejskiej dzielnicy
widzę reklamę? Przygotowanie
i stworzenie koncepcji dla sytuowania mebli miejskich, nośników
informacji i reklamy w dzielnicy nie
jest ani trudne, ani problematyczne.
Przede wszystkim ze względu na istniejące wzorce, tak europejskie jak i światowe. Naturalnie warto pokusić się o
autorską, profesjonalną realizację.Trzeba zacząć od tego, o czym już na łamach „Passy” pisałem, że nowoczesne
miasto jest skazane na konieczność posiadania nośników informacji i reklamy.
Dzisiejsze „społeczeństwo obrazkowe”
potrzebuje takich przekazów, by odnaleźć się w przestrzeni publicznej. Pomysłem na uporządkowany przekaz
informacyjny i reklamowy w tej przestrzeni jest koncepcja!
a obszarze zurbanizowanym
najbardziej popularne formy
reklamy znajdują się na meblach miejskich, np. są zintegrowane z
wiatami przystankowymi komunikacji
miejskiej. Definicja mebli miejskich jest
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dość obszerna: Meble miejskie – stałe i
niestałe elementy wyposażenia ulicy,
takie jak: budka telefoniczna, infomat,
kiosk o powierzchni do 15 m kw., kosz
na śmieci, pojemnik do selektywnej
zbiórki odpadów, ławka, siedzisko, pojemnik z zielenią, kwietnik, parkometr,
słup ogłoszeniowy, stojak na rowery,
wygrodzenia drzew, toaleta publiczna,
wiata przystankowa, maszt flagowy,
zegar i inne, w których funkcja reklamowa jest uzupełnieniem podstawowej
funkcji użytkowej.
arto podkreślić, że meble
miejskie stanowią zazwyczaj o charakterze przestrzeni, w której się znajdują. Wiele z nich zostało specjalnie zaprojektowanych (czasami od początku „wymyślonych”) dla
konkretnego miasta lub regionu. Warto
wiedzieć, że większość najznakomitszych architektów z uznaną światową
renomą, ma w swoim dorobku również
projekty takich nośników. Należą do nich
na przykład: Norman Foster, Robert
Stern, Jean-Michel Wilmotte, Gae Aulenti, Jasper Morrison i Zaha Hadid. Ich
małe dzieła zdobią przestrzeń od obu
Ameryk, przez Europę, Azję, po Daleki
Wschód. Nowe wiaty przystankowe w
Warszawie to propozycja stołecznego
Towarzystwa Projektowego i szwedzkiej
firmy Tejbrant.
omunikacja miejska (na Ursynowie głównie autobusy)
pozwala na sytuowanie nowych i nowoczesnych wiat przystankowych. Znakomita część przystanków
komunikacji miejskiej została już wyposażona w wiaty, dające również możliwości eksponowania informacji i rekla-

W

K

my w witrynach typu citylight, będących integralną częścią wiaty.
newralgicznych punktach
sytuowane są słupy ogłoszeniowo-reklamowe.
Obecnie niewielka ilość, ale należałoby
lepiej wykorzystać przestrzeń szerokich
chodników do ich zaplanowania i postawienia. Słupy zmieniają swoje oblicze,
ale ich funkcja pozostaje wciąż taka sama. Nowe konstrukcje słupów są podświetlane od wewnątrz, a plakaty nie
muszą już być klejone. Powierzchnie
ekspozycyjne na słupach mogą być wykorzystywane dla bardzo szerokiego
propagowania informacji (w tym afisze) i reklamy.
tandardowe tablice plakatowe
winny otrzymać wskazania lokalizacyjne tak, by nie ingerować przestrzennie w krajobraz. Już dzisiaj takie punkty sytuowania są w niektórych miejscach dzielnicy. Wzdłuż
Alei Komisji Edukacji Narodowej warto
zaplanować kilka miejsc dla cyfrowych
nośników informacji i reklamy. Takich,
które wyświetlają statyczne lub animowane obrazy. Doskonale nadają się do
tego celu główne skrzyżowania, np. z
ulicami Ciszewskiego, Belgradzką i kilkoma innymi.
użym minusem zapisów tak
zwanej Ustawy Krajobrazowej jest konieczność tworzenia warunków i zasad sytuowania tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń na terenie całej gminy.
Jest oczywiście możliwy podział miasta
na strefy, ale nie zależą one od podziału terytorialnego (np. nie pokrywają
się zazwyczaj z obszarem dzielnic lub
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spójnych szlaków komunikacyjnych).
To główny argument, że niektóre zapisy Ustawy należy zmienić.
ważam, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną,
choć ograniczoną przepisami
szczegółowymi i porządkowymi. Nie
może być zawłaszczana dla realizacji
partykularnych interesów jakiejś grupy
ludzi lub przedsiębiorców. Przestrzeń
ta winna służyć wszystkim. Bez nadużyć, bez znaczących zakazów i ograniczeń. Służebna rola przestrzeni publicznej winna wynikać z konsensusu (kompromisu) wszystkich zainteresowanych
w funkcjonowaniu na jej obszarze.
odejmowane przez różne środowiska i grupy inicjatywy,
związane z funkcjonowaniem
w przestrzeni publicznej i korzystaniu
z niej (w tym przez branżę reklamową), spotykały się w większości ze zdecydowanym brakiem zainteresowania
ze strony władz samorządowych. Niektóre władze samorządowe (dotyczy
to zwłaszcza największych miast) przez
lata zaniechań spowodowały w dużej
mierze degradację przestrzeni publicznej. Dzisiaj szukają winnych tego stanu
rzeczy, bez refleksji dotyczących własnych zachowań w przeszłości. Ze szkodą dla lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć i przedsiębiorców.
eklama nie jest temu winna.
Jej miejsce jest w nowoczesnej
i uporządkowanej przestrzeni
publicznej. Dlatego warto spróbować
lokalnych rozwiązań. Może Ursynów
Lech Kaczoń
będzie pierwszy.
Izba Gospodarcza
Reklamy Zewnętrznej
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Z Łukaszem Ciołko o programie dla ludzi wiecznie młodych

Seniorzy pójdą w tango!
PASSA: Panie Burmistrzu, lada
chwilę startuje na Ursynowie
czwarta edycja Tygodnia Seniora.
Przypomnijmy czytelnikom „Passy” czym jest ten cykl imprez.
ŁUKASZ CIOŁKO, zastępca
burmistrza Ursynowa: Na początku tej kadencji pojawił się
pomysł wprowadzenia cyklu wydarzeń przeznaczonych wyłącznie dla najdojrzalszych mieszkańców dzielnicy. Pomysł ten był
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Z myślą o seniorach już po
raz czwarty przygotowaliśmy
cykl koncertów, spektakli, seansów filmowych. Rozpoczynamy
już niebawem – 5 października.
Co roku staramy się wprowadzać
nowości. Jednak wspólnym mianownikiem przygotowanych
przez nas koncertów, seansów
filmowych i spotkań z artystami
od zawsze jest humor. Chcemy
napełniać ludzi dobrym humorem oraz pozytywną energią. Jak
zwykle, nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji. Szczególnie
polecam koncert Grażyny Brodzińskiej, który wypełnią dźwięki największych przebojów muzyki klasycznej, musicalowej, m.

in.: czardasz „Perła z Tokaju”,
uwodzicielskie „Tango Jalousie”
oraz wyjątkowy duet „Usta milczą, dusza śpiewa”. Towarzyszyć jej będzie zespół muzyczny
„Kosma Band” – czyli młodzi i
utalentowani muzycy, którzy
swoją pasją, talentem oraz niezwykłym entuzjazmem sprawiają, iż każdy zagrany przez nich
utwór nabiera klasycznego, a jednak świeżego i niespotykanego
brzmienia. Drugim niezwykłym
wydarzeniem będzie koncert Alicji Majewskiej. Na scenie towarzyszyć jej będzie współpracujący z nią kompozytor, pianista i
akompaniator, jednocześnie autor muzyki większości jej piosenek – Włodzimierz Korcz oraz
„Warsaw Opera Quartet”. Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje artystki: „Odkryjemy miłość nieznaną”, Jeszcze się tam żagiel bieli” czy „Być
kobietą”. Tegoroczny „Tydzień
seniora” to także liczne koncerty
w ursynowskich domach kultury
– wystąpi m. in. Janusz Borkowski czy grupa muzyczna „Czerwony Tulipan”. Z kolei Dzielnicowy Ośrodek Kultury przy ul. Ka-

jakowej 12b zaprezentuje spektakl „Henio czyli sposób na babcię” traktujący w zabawny sposób
o śmiertelnie poważnych problemach. Nie zabraknie też seansów filmowych. W tym roku zapraszamy na same hity: „Mamma mia! Here we go again”, „Madame” oraz „Pozycję obowiązkową”. Będzie też nowość – wyjątkowo „słodka” niespodzianka.
Cóż to za niespodzianka?
Jak wspominałem, co roku
wprowadzamy nowy element.
Ma być ciekawie i inspirująco.
W tym roku nowością będą wycieczki autokarowe SŁODKA
WARSZAWA. Zaproponowaliśmy seniorom przejazd zabytkowym autobusem tzw. „Ogórkiem” z przewodnikiem po kultowych przedwojennych cukierniach i pijalniach czekolady. Podczas wycieczki przewodnik opowie m. in. kto chował w pączkach złote monety, kto produkował piramidy z cukru oraz co
doprowadziło legendarnego Wedla na skraj bankructwa. Dla
uczestników przewidziano poczęstunek w postaci gorącej cze-

kolady oraz pączka. Po raz
pierwszy w ramach Tygodnia Seniora zapraszamy także na prawdziwy bal! Jego pierwsza edycja w karnawale tego roku zakończyła się wielkim sukcesem,
dlatego postanowiliśmy zorganizować go jeszcze raz i wpisać
do programu Tygodnia.
Prosimy zatem o więcej informacji na temat zaplanowanego
balu...
II URSYNOWSKI BAL PRZEBIERAŃCÓW współorganizujemy wraz z Fundacją „Kluboteka
Dojrzałego Człowieka”. W programie oprócz dobrej zabawy na
uczestników będą czekały gorące posiłki, konkursy z nagrodami, no i oczywiście wielki parkiet taneczny. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 6 października w Hali Sportowej UCSiR HAWAJSKA przy ul. Dereniowej
48. W przeciwieństwie do znakomitej większości wydarzeń
kulturalnych organizowanych
przez urząd dzielnicy uczestnictwo w II Balu Ursynowskim Balu Przebierańców jest częściowo
odpłatne, ale opłata nie jest wy-

górowania, wynosi 20 złotych.
Chęć uczestnictwa w balu można zgłaszać do organizacji senioralnych działających na Ursynowie – jestem przekonany że
tak jak w zeszłym roku przepiękne przebrani seniorzy będą
świetnie się bawić.
Przypominam że terminy poszczególnych wydarzeń oraz
szczegóły dotyczące bezpłatnych
kart wstępu znajdą Państwo na
naszej stronie www.ursynow.pl
oraz na ulotkach z programami,
które są dostępne w urzędzie
oraz w ursynowskich domach

kultury i oddziałach biblioteki.
Zapraszając na Tydzień Seniora, składam wszystkim ursynowskim Seniorom życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu wrażeń podczas korzystania z naszej oferty kulturalnej!
Łukasz Ciołko jest zastępcą burmistrza Ursynowa z ramienia stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW. W zarządzie dzielnicy odpowiada za wydarzenia kulturalne, komunikację z mieszkańcami, lokale komunalne i Budżet
Partycypacyjny.
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Ratusze Warszawy – Śródmieście (X)

Centralna część współczesnej Warszawy została uformowana wokół skrzyżowania dwóch głównych arterii
Warszawy o kierunku pół-

noc-południe (ul. Marszałkowska) i wschód-zachód
(Al. Jerozolimskie), wytyczonych i uformowanych na
przełomie XVIII i XIX wieku.

Arterie te, na podobieństwo
starożytnych cardo i decumanus, wyznaczyły nowe centrum
Warszawy „mimośrodowo” od
centrum historycznego, tj. Starego Miasta.
Warszawa, w przeciwieństwie do większości miast europejskich, nie rozwijała się wokół
swego rdzenia, czyli historycznego centrum, ale w znacznej
odległości od niego. Wkrótce,
bo w połowie XIX wieku, siłą napędową tego rozwoju stała się
Kolej Warszawsko-Wiedeńska,
której krańcowa stacja została
wybudowana przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą
Marszałkowską. Warszawa posiadała w tym czasie okazały ratusz przy Placu Teatralnym, nie
było więc powodu do wznoszenia nowego. Stan taki trwał do
końca II wojny światowej, gdy

zniszczeniu uległ ratusz ogólnomiejski. Po II wojnie, z chwilą wprowadzenia podziału miasta na dzielnice w 1950 r., centralna część miasta została wydzielona jako Śródmieście i pomimo wielu dalszych przekształceń administracyjnych – jako
Śródmieście pozostała. Od 1990
r. siedzibą samorządowych
władz Śródmieścia jest wolno
stojący budynek przy ul. Nowogrodzkiej 43. W 2016 r. na terenie Śródmieścia mieszkało
119.5 tys. osób.
Budynek przy Nowogrodzkiej
43 jest budynkiem administracyjnym wzniesionym w końcu
XIX w. przez Rosjan dla potrzeb
żandarmerii i „ochrany”. Zlokalizowany opodal Dworca Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej, miał
dogodne położenie ze względu
na charakter zlokalizowanego
w nim carskiego aparatu represji. Projektantem budynku był
Piotr Aleksander Fedders (na ta-

blicy informacyjnej podano:
Waldemar Fedders).
Zasadnicza
przebudowa
wnętrz gmachu miała miejsce w
latach 1992-1994 według projektu zespołu architektów JEMS
(Jerzy Szczepanik-Dzikowski,
Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobęcki, współpraca Janusz Wróbel). Specjaliści oceniają, że
przebudowa ta jest jednym z lepszych przykładów wkomponowania nowego wnętrza do historycznej budowli.
Pytany przez autora niniejszego tekstu (pismem z 6 marca
2014 r.) ówczesny burmistrz
Śródmieścia o podstawowe parametry budynku (powierzchnia, kubatura itd.), nie odpowiedział (w przeciwieństwie do pozostałych 17 burmistrzów). Jego
rzecznik prasowy stwierdził natomiast, iż informacje na ten temat znajdują się w: Archiwum
Urzędu m. st. Warszawy, ul.
Wierzbowa 9/11, Archiwum

Państwowym m. st. Warszawy,
ul. Krzywe Koło 7/9, Archiwum
Biura Odbudowy Stolicy w Archiwum Państwowym m. st.
Warszawy, ul Krzywe Koło 7, Archiwum Główne Akt Dawnych,
ul. Długa 7, Archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy
Świat 18/20.
Takie czasy!
Adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul .
Nowogrodzka 43; 00-691 Warszawa.
Według informacji z 2 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
zatrudnionych było 301 osób
na 300,25 etatach. Statystycznie na jeden etat w urzędzie
przypada w Śródmieściu 398,0
mieszkańców.
(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
L e c h K r ó l i ko w s k i
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Rozmowa z wiceburmistrzem Antonim Pomianowskim

Więcej parków i... parkingów

PASSA: Mamy dużo manewrów przed wyborami samorządowymi na Ursynowie. Jaką pozycję w tych zawirowaniach zajmuje kierowane przez pana burmistrza Stowarzyszenie „Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa”?
ANTONI POMIANOWSKI, zastępca burmistrza Ursynowa:
My – jako pierwsi – już w zeszłym roku apelowaliśmy do
wszystkich lokalnych stowarzyszeń o wspólny front wyborczy
przeciwko partiom politycznym.
Chcemy, żeby samorząd ursynowski należał do mieszkańców,
a nie do partyjnych liderów z
Wiejskiej i Nowogrodzkiej. Z tego względu staraliśmy się zawrzeć porozumienie ze wszystkimi lokalnymi stowarzyszeniami w dzielnicy, bo tylko taka
współpraca dawałaby szanse
konkurowania z dwiema największymi partiami, które dysponują milionami złotych z naszych pieniędzy. Ostatecznie
udało nam się dogadać ze Stowarzyszeniem Projekt Ursynów
i razem idziemy do wyborów jako komitet „Projekt Ursynów –
Zajęcia w zimowym semestrze otworzy wykład lokalnie najlepsi”.
dr. Wojciecha Lawendowskiego „Oko na Orinoko.
Na czym wasza przewaga
Wenezuela znana i nieznana”. Drugi z sobotnich
wykładów „Odzyskana stołeczność. Warszawa miałaby polegać?
1915-1918, cz. I” wygłosi o 12.45 Katarzyna SzaPrzede wszystkim sytuacja w
frańska. Projekt jest finansowany ze środków Urzę- krajobrazie wyborczym radykaldu Dzielnicy Ursynów i skierowany jest do osób do- nie się zmieniła, bowiem po
rosłych. Prowadzone są dwa wydziały. Wydział udzieleniu poparcia Patrykowi
geografii świata umożliwia zdobycie wiedzy o Jakiemu przez Piotra Guziała,
najciekawszych regionach, państwach i krainach który był długoletnią podporą
geograficznych, a wydział varsavianistyki umoż- Naszego Ursynowa i kandyduje
liwia prezentację różnorakich aspektów historii obecnie do Rady Dzielnicy, moWarszawy. W tym roku wykłady obejmą również żemy teraz śmiało powiedzieć,
tematy związane z jubileuszem odzyskania przez że jesteśmy jedynym prawdziPolskę niepodległości. Ostatnie z zaplanowanych wie bezpartyjnym komitetem low ramach semestru zimowego zajęć odbędą się 8 kalnym. Mamy kompetentnych
grudnia.
ludzi, niektórych z wieloletnim
„Wolny Uniwersytet Ursynowa cieszy się coraz doświadczeniem w samorząwiększą popularnością. W trakcie ostatniego ro- dzie. Mamy też dużo pomysłów
ku w wykładach wzięło udział ponad 1500 osób. i wiemy jak je zrealizować.
Pragniemy zaoferować mieszkańcom Ursynowa
wysokiej jakości zajęcia wpisujące się w tak ważny w systemie współczesnej oświaty proces kształcenia ustawicznego. Przed nami kolejny semestr
ciekawych i angażujących wykładów” – zaprasza
Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Ursynowa.
W najbliższą sobotę, 29
września, w Kościele pw.
św. Apostoła Piotra i Pawła (ul. Szumiąca 5) odbędzie się Ursynowski Festiwal Muzyki Chóralnej.
Mieszkańcy Ursynowa będą mieli okazję posłuchać
muzyki w wykonaniu aż 6
chórów.
W programie utwory chóralne
polskich i zagranicznych kompozytorów. Koncert finansuje Dzielnica Ursynów. Wstęp wolny.
Wystąpią:
-Ursynowski Chór Iuvenis (dyrygent Jakub Kaczmarek)
-Vox Cordis (dyrygent Krzysztof Łazutka)
-Cantate Domino (dyrygent
Adrianna Szmyt)
-Cantata (dyrygent Barbara
Paszkiewicz)
-Ursynovia Cantabile (dyrygent Krystyna Kowalska – Wojucka)

Startuje Wolny Uniwersytet Ursynowa

W sobotę 29 września o godz. 11.00
rozpoczyna się kolejny semestr Wolnego Uniwersytetu Ursynowa. Jest to cykl
bezpłatnych, dostępnych dla wszystkich wykładów. Zajęcia odbywają się w
soboty w ursynowskim ratuszu (al. Komisji Edukacji Narodowej 61). Pierwsze wykłady nowego semestru poprzedzi uroczyste otwarcie i występ chóru
Ars Chori.

Jakie to pomysły?
Wśród naszych głównych postulatów jest między innymi
stworzenie na Ursynowie tysiąca
nowych miejsc w żłobkach i
przedszkolach, ograniczenie chaotycznej zabudowy i stworzenie
nowych parków, przede wszystkim zaś parku nad Południową
Obwodnicą Warszawy, na placu
Wielkiej Przygody, a także na
tzw. Psiej Górce u zbiegu Gandhi i Rosoła. Chcemy też udostępnić mieszkańcom większa
liczbę miejsc parkingowych, niekoniecznie kosztem zieleni. Da
się to zrobić, chociażby poprzez
wspieranie przez miasto spółdzielni mieszkaniowych w budowaniu parkingów wielopoziomowych. Poza tym proponujemy system Blue Disc, znany z zachodniej Europy, dzięki któremu
miejsca pod ursynowskimi blokami przestaną być zajmowane
przez przyjezdnych z Piaseczna,
Konstancina i okolic. Marzy się
nam też Centrum Aktywności
Seniora, w którym osoby w sile
wieku będą mogły skorzystać z
różnorodnej oferty zajęć, warsztatów, czy nawet zwykłych spotkań towarzyskich, ale także żeby było to miejsce integracji międzypokoleniowej, w którym babcia czy dziadek z wnuczkiem będą mogli znajdować formy pospólnej aktywności.
Dzięki mojej działalności w
zarządzie dzielnicy udało się wygospodarować środki na założenie takiego centrum przy Szkole Podstawowej nr 330 na ulicy
Mandarynki.
Ruchów miejskich mamy teraz w Warszawie bez liku. Czy
nie uważa pan, że warto byłoby
się zjednoczyć w skali całego
miasta i to dopiero byłaby siła w
walce wyborczej?...

Oczywiście! My jako IMU
wchodzimy w skład szerokiego ogólnopolskiego ruchu pod
nazwą Bezpartyjni Samorządowcy, który wystawia swoich
kandydatów m. in. do Rady
Warszawy i wszystkich sejmików wojewódzkich w Polsce.
Udało nam się zjednoczyć wiele stowarzyszeń dzielnicowych.
Niestety, nie wszystkie. Mam
jednak nadzieję, że przez kolejną kadencję uda się wypracować szerokie pozapartyjne porozumienie wszystkich lokalnych aktywistów w stolicy. Takie porozumienie mogłoby stawić czoła partiom nawet na poziomie ogólnomiejskim i stać
się realnym głosem mieszkańców w radzie miasta, która decyduje o rozdziale środków finansowych we wszystkich
dzielnicach.
A co pan sądzi o możliwości
wybudowania choć jednego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Ursynowie?
Bardzo bym chciał, żeby takie
powstało wraz z częścią lekkoatletyczną. Niestety, problemem numer jeden jest mikroskopijny zasób gruntów dzielnicowych. Miejscem idealnym
na takie boisko jest teren między Areną Ursynów a ulicą Gandhi, ale od dekady trwa spór sądowy miasta z byłymi właścicielami, którzy zgłosili roszczenia do tamtych działek. Dlaczego sądy są tak opieszałe, trudno
zrozumieć...
Miejmy zatem nadzieję, że
spór wreszcie zostanie rozstrzygnięty pro publico bono, na
czym może zyskać ursynowska
młodzież.
R o z m a w i a ł M a c i e j P e t r u c z e n ko

Sześć chórów zabrzmi w sobotę

W trosce o bezpieczeństwo seniorów
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza pieszych i rowerzystów
60+ na spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogowego w ramach akcji „Senior na
drodze. Jestem świadomy - będę bezpieczny”. Dla seniorów
przygotowano filmy oraz porady dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
Spotkanie odbędzie się 2 października o godz. 13.00 w Ratuszu Dzielnicy Ursynów (al. KEN
61). Wstęp jest bezpłatny – a dla
uczestników przewidziano poczęstunek oraz upominki. Dla
wszystkich, którzy przyjadą rowerem, organizatorzy zapewniają bezpłatny przegląd jednośladu oraz doposażenie w światła i odblaski.

-Zespół Wokalny Ars Chori
(dyrygent Zbigniew Tupczyński)
-Krzysztof Łazutka Organy
Kierownictwo muzyczne: Zbigniew Tupczyński
– Muzyka chóralna przeżywa
na Ursynowie prawdziwy renesans. Nasze chóry dynamicznie
się rozwijają, bardzo często koncertują, także poza Ursynowem,
a nawet za granicą. Wspieranie

rozwoju chórów to jeden z moich
priorytetów, ponieważ nasi utalentowani chórzyści z pasją tworzą kulturę, przyczyniają się do
integracji lokalnej społeczności a
także rozsławiają Ursynów. Ursynowski Festiwal Muzyki Chóralnej będzie świętem ursynowskich i występujących gościnnie
chórów oraz prawdziwą ucztą
dla słuchaczy – mówi zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.
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Briefing programowy ursynowskiej Koalicji Obywatelskiej

Było dobrze, a będzie jeszcze lepiej...

Okres kampanii przedwyborczej to dobry moment
na podsumowania dotychczasowej pracy i prezentacji pomysłów oraz planów, co zrobić w następnej kadencji. Wybory samorządowe mają jeszcze
jeden dodatkowy walor:
obietnice kandydatów, jeśli tylko zostaną wybrani,
mogą być później przez
wyborców względnie łatwo oceniane i weryfikowane.
Sesje Rady i posiedzenia komisji są jawne, co daje możliwość późniejszego rozliczenia
poszczególnych osób z ich

przedwyborczej prawdomówności.
– Nie będziemy teraz szczegółowo prezentować naszych
założeń programowych –
stwierdził burmistrz Robert
Kempa (PO), rozpoczynając
briefing Koalicji Obywatelskiej
(tzn. Platformy Obywatelskiej i
Nowoczesnej). – Ja powiem
krótko. Nasze dokonania za
ostatnie lata i z poprzednich kadencji są doskonale znane, to
zawsze był najlepszy czas dla
Ursynowa. Nasz program podsumowałbym jednym zdaniem:
my po prostu robimy to, o czym
inni tylko opowiadają. I możecie jako mieszkańcy liczyć, że

program, który przedstawiamy,
będzie zrealizowany, tak jak w
ostatnich czterech latach. Będziemy robić wszystko, by to
była realizacja w stu procentach
– obiecywał burmistrz.
Seria pytań przebiegła równie efektywnie i sprawnie. – Na
ile mandatów liczycie? – Na samodzielną większość – odpowiedział ze swadą burmistrz Kempa.
– A ilu kandydatów z Waszej listy zostanie radnymi Warszawy?
– Jesteśmy przekonani, że co najmniej czterech, tak jak w poprzednich wyborach. Myślę, że
mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa będą chcieli pokazać czerwoną kartkę tej podłej zmianie,

czący Rady Dzielnicy. – Organizacje lokalne są potrzebne. Tym
bardziej, że jest ich na Ursynowie
najwięcej i jesteśmy takim chyba
pierwszym polem doświadczalnym w Warszawie. Czy są więc
potrzebne? Tak! Ale nie zgadzamy się z tezą, że partie polityczne są złe, a organizacje społeczne tylko pozytywne – ripostował
Sieradz.
– No to dlaczego głosować na
partię taką jak Wasza? – Dlatego,
że jest wiarygodna – stwierdził
Tomasz Sieradz. – Wystarczy
obejrzeć, co się wokół nas wydarzyło w ciągu ostatnich czterech lat, wystarczy spojrzeć na
dokonania obecnego Zarządu.
Jednakże trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy: miasto stołeczne Warszawa ma taki a nie
inny ustrój. Rady dzielnic są jednostkami pomocniczymi. I tak
z jaką mamy w tej chwili do czy- na prawdę zrobić coś dobrego
nienia – mówił Kempa.
można wyłącznie wtedy, gdy jest
– Ale często komitety lokalne pełna współpraca pomiędzy premówią, żeby nie głosować na
partie. Czy zgadzacie się Państwo z tym sformułowaniem? –
Ja powiem tak – wyjaśniał Kempa. – Byli działacze, którym nie
wyszło w partiach politycznych,
teraz przechrzcili się i udają działaczy lokalnych. A tak naprawdę
– jedyna rzecz, jaką mają do zaproponowania, to hejt i koalicje
z przeciwnikami politycznymi.
– To nie jest tak, że deprecjonujemy organizacje i stowarzyszenia – do wyjaśnień włączył
się Tomasz Sieradz, szef ursynowskiej PO i wiceprzewodni-

zydentem, Radą Warszawy oraz
radami i zarządami poszczególnych dzielnic. Taką sytuację mamy dzisiaj. Jestem przekonany,
że jeżeli wyborcy obdarzą nas
zaufaniem, to wybrane zostaną
osoby, którym dobro Ursynowa
leży na sercu – przekonywał Tomasz Sieradz.
Padły jeszcze standardowe pytania o parkingi i Szpital Południowy. Odpowiedzi były obleczone optymistycznym spojrzeniem na przyszłość, bo na konkrety jeszcze przecież za wcześnie. Więc cóż, będzie dobrze?
Do wyborów jeszcze tylko kilka tygodni. Ktoś zostanie wybrany, będzie realizować jakiś program. Warto dobrze zapamiętywać sobie obietnice spływające
z różnych stron. Sprawujący władzę z kadencji na kadencję się
uczą. Ale ursynowianie również.
Teraz mamy porę obietnic. Pora
rozliczeń przyjdzie niebawem.
Bogusław Lasocki

Kolejny krok do kameralnej Galerii Kabaty

Dzięki za projekty z Budżetu Partycypacyjnego!

Ratusz potrafił je docenić
Jednym z wydarzeń towarzyszących ursynowskim obchodom Dnia Patrona
Warszawy w niedzielę 23 września było
wręczenie listów gratulacyjnych autorom zwycięskich projektów Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Ta miła uroczystość była zwieńczeniem długiej
pracy i trudów autorów proponowanych rozwiązań lub inwestycji. Dyplomy i okolicznościowe
upominki wręczali burmistrz Robert Kempa i zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
– Tegoroczna edycja konkursu była rzeczywiście
wyjątkowa – przypomniał burmistrz Kempa wyróżnionym autorom. – Mieliśmy jako dzielnica
Ursynów największą ilość projektów zgłoszonych
w całej Warszawie i wreszcie udało nam się zdetronizować Mokotów. Równocześnie została dopuszczana pod głosowanie największa z dotychczasowych liczba projektów, co oznacza również
rekordową liczbę tych zweryfikowanych pozytywnie. Była to na dodatek najwyższa dostępna
kwota w historii Budżetu Partycypacyjnego na
Ursynowie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mogli korzystać z efektów Państwa pomysłów. A jeszcze w tym roku – co do projektu,
który otrzymał najwięcej głosów, trwa już postępowanie przetargowe. Trzymajcie Państwo w
przyszłym tygodniu wszyscy kciuki, aby na Ursynowie powstała pierwsza tężnia w Parku im. Jana Pawła II, dzięki czemu nie będziemy musieli już
jeździć do tężni w Konstancinie. Gdy znajdzie się
chętny wykonawca, to jeszcze w tym roku powstanie tężnia w ramach edycji Budżetu Partycy-

pacyjnego 2018 – powiedział wyraźnie zadowolony burmistrz Kempa.
Wyróżnieni autorzy zostali zaproszeni na estradę sceny plenerowej, gdzie burmistrz wraz ze
swoim zastępcą wręczali listy gratulacyjne i całkiem pokaźne torby z upominkami. Pomimo sporej liczby osób nieobecnych, całą estradę wypełniło kilkunastu wyróżnionych. Był to w sumie bardzo optymistyczny widok, wskazujący na rosnące zaangażowanie ursynowian. Powiększająca
się aktywność mieszkańców daje wyraźnie odczuwalne i widoczne efekty.
Dzięki obywatelskim projektom w ciągu ostatnich lat powstały setki nowych lub usprawniających przedsięwzięć. Doświetlone przejścia dla
pieszych, budki lęgowe dla ptaków, poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, rozbudowa terenów zielonych, nowe nasadzenia – i wiele, wiele
innych propozycji, których nie sposób wymienić
w jednym zdaniu. Niektóre projekty, choć pożyteczne, są tanie, inne – jak na przykład tężnia
“Maciejka” na Ursynowie o wartości ponad 260
tys. zł – znacznie droższe, ale wydają się bardzo
ważne i faktycznie niezbędne, czy to dla zdrowia,
czy dla bezpieczeństwa.
Wśród wszystkich pozytywnych aspektów jest
jeden – może najważniejszy. To wyraźna wskazówka, że ursynowianie coraz skuteczniej uczą
się jak dbać o własne interesy, jak razem wykorzystywać możliwości i szanse. To jakby pączkowanie
nowego kierunku, bardzo nam tu i teraz potrzebnego – powstawanie i rozwój społeczeństwa obyBogusław Lasocki
watelskiego.

Pomimo niedawno zapowiedzianej rozbudowy CH
Ursynów przy ul. Płaskowickiej nie ustaje temat
budowy „drugiej Galerii
Mokotów” na Kabatach.
Jako PROJEKT URSYNÓW
od lat zabiegamy o galerię
handlową rozsądnych rozmiarów. Wszystko wskazuje na to, że zrobiony został ku temu pierwszy
krok.
Kilka miesięcy temu, jako stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW wspólnie z mieszkańcami
wysłaliśmy setki uwag i wniosków do Biura Ochrony Środowiska. Uwagi dotyczyły raportu
środowiskowego, który złożył inwestor, starając się o pozwolenie na budowę Galerii Kabaty.
Równolegle zabiegaliśmy o
zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (mpzp), ograniczające
wielkość budynku. Przypomnijmy, że pierwotny projekt zakładał obiekt o kubaturze zbliżonej
do Galerii Mokotów! Efektem
naszych działań było przyjęcie
przez Radę Dzielnicy Ursynów
w marcu br. uchwały dotyczącej konieczności dokonania
zmian we wspomnianym planie.
Uchwałą w dalszej kolejności
miała zająć się Rada Miasta. Jednak ze względu na bezczynność
w tej sprawie radnych miejskich
na przełomie lipca i sierpnia zachęcaliśmy mieszkańców do wysyłania wiadomości do przewodniczącej rady miasta z pytaniem – kiedy uchwała Rady
Dzielnicy Ursynów będzie procedowana. Nasze apele pozostawały bez odpowiedzi, aż do teraz…
W dniu 29 sierpnia do ursynowskiego ratusza wpłynęło pismo od prezydent Warszawy, w
którym zwraca się ona z prośbą
o zaopiniowanie przez Radę
Dzielnicy Ursynów projektu
uchwały Rady Miasta w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki TESCO. Tym samym rozpoczęło się oficjalne procedowanie przez stołeczną Radę uchwa-

ty. Co prawda, jest to tylko
pierwszy krok w procedurze
zmiany planu, ale najważniejsze, że został zrobiony! Pozostaje nam monitorować sprawę i
dalej wspólnie z mieszkańcami
FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

ły o rozpoczęciu procedury
zmiany mpzp działki, na której
znajduje się TESCO.
Z kolei 5 września Rada Dzielnicy Ursynów jednogłośnie, poparła przygotowany przez miejskich radnych projekt uchwały.
Dwa tygodnie później, dokładnie
20 września, podczas obrad Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy, zarekomendowano Radzie przegłosowanie
tej uchwały. Najbliższa sesja rady planowana jest na 27 września i być może już wtedy miejscy radni podejmą decyzję w
sprawie uruchomienia procesu
zmian mpzp. Miejmy nadzieję,
że jego finał będzie pozytywny
dla mieszkańców Ursynowa.
Powyższa sytuacja pokazuje,
że działania PROJEKTU URSYNÓW zaczynają przynosić efek-

zabiegać o nowoczesny, funkcjonalny obiekt handlowy, który będzie mógł spełniać potrzeby
mieszkańców w sferze handlowo – usługowej, ale przede
wszystkim będzie dostosowany
rozmiarem i skalą do lokalnej
charakterystyki.
Łukasz Błaszczyk
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JESIENNY CZAS – PORA
NASZYCH DECYZJI

Raz na cztery lata, to my,
mieszkańcy wybieramy
radnych do Rady Dzielnicy, Rady Miasta, Sejmiku
oraz Prezydenta Warszawy. W kalendarzu jest to
bardzo ważna pora. Już
21 października na czteroletnią kadencję zostaną
wybrane te osoby, które
obdarzamy największym
zaufaniem.
Istotą wyborów samorządowych jest fakt, że nie wszyscy kandydaci muszą być związani z jakąś
partią polityczną. Co więcej, w
ostatnich latach coraz bardziej widoczna jest tendencja kandydowania przez osoby bezpartyjne,
członków rozmaitych stowarzyszeń, czy innych organizacji, któ-

ustrojowej
z
przełomu
1989/1990 była reforma samorządowa. Bowiem właśnie dzięki niej decyzje odnośnie Małych
Ojczyzn powinny zapadać „tam
na dole”, podejmowane przez
ludzi i dla ludzi, którzy tam żyją.
Można śmiało powiedzieć, że
nie tylko Warszawa zasługuje na
bezpartyjną zmianę, ale też nasza Dzielnica – Ursynów. Powinniśmy o tym pamiętać i powtarzać to czasem do znudzenia,
w myśl zasady „kropla drąży skałę”, że twarzą naszej kampanii
samorządowej nie jest polityk,
lecz tylko i wyłącznie Obywatele. Właśnie dlatego w najbliższych wyborach powiedzmy „.
Idąc głosować miejmy świadomość obywatelską tzn: JA WY-

rych łączy idea działania na rzecz
lokalnych społeczności. Jest to
bardzo ważne, ponieważ właśnie
takie osoby, które nie zostały wybrane z klucza partyjnego, nie
muszące kierować się dyscypliną
partyjną, mogą działać, słuchając
przede wszystkim głosu mieszkańców. Członkowie lokalnych
organizacji są bliżsi zwykłym ludziom – często lepiej znają ich
oczekiwania, codzienne problemy, lepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy danej dzielnicy
czy okręgu wyborczego.
Jestem zdania, że błędem
obecnej władzy jest próba centralizacji naszego Państwa. Założenie, że „Ci na górze” lepiej wiedzą, gdzie zbudować nowy chodnik, ewentualnie – w którym
miejscu najpilniej zmodernizować zaniedbaną infrastrukturę jest w moim przekonaniu zdecydowanie mylne, a co za tym idzie
– ma negatywny wpływ na życie
lokalnych społeczności.
Nakładanie dodatkowych zadań na samorządy, które przejmować mają od Państwa coraz
liczniejsze obowiązki, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływów do budżetu gmin (dzielnic),
określam jako daleko idącą nieufność władzy centralnej wobec
samorządów i mieszkańców.
Dlatego, gdy nadchodzi czas
wyborów – to my, Wyborcy,
idziemy świadomie do wyborów
samorządowych, aby wyrazić
zdanie w sprawach lokalnych, a
nie politycznych.
Jestem przekonana, że jednym z sukcesów transformacji

BIERAM, JA GŁOSUJĘ, JA DECYDUJĘ.
Nie da się bowiem uciec od
tego, nie pamiętać, jakby chcieli tego politycy, że tylko My Mieszkańcy identyfikujący się z
tym, co wiąże się z życiem dzielnicy – naszego bezpośredniego
otoczenia - mamy świadomość
swoich bieżących i przyszłych
potrzeb. Nikt inny takiej wiedzy
nie ma!
Jestem warszawianką od czterech pokoleń, od zawsze bezpartyjną, na Kabatach mieszkam ponad 20 lat – czyli przez połowę
życia. Mam za sobą studia na Politechnice Warszawskiej, związane zarówno z inżynierią środowiskową, jak i te ściśle powiązane z
zarządzaniem. W połączeniu z
wieloletnim doświadczeniem w
branży farmaceutycznej chciałabym to teraz spożytkowywać,
działając między innymi w samorządzie, dla mieszkańców Ursynowa – tych, których znam z
widzenia, tych, których dzieci
chodzą do przedszkoli czy szkół,
tych, których codziennie rano
mijam wsiadając do metra i dla
wszystkich innych.
Interesuje mnie edukacja w
szeroko pojętym znaczeniu. W
kręgu moich zainteresowań leży
wszystko, co jest związane
z wychowaniem i edukacją dzieci oraz z rekreacją i wypoczynkiem całych rodzin, co znalazło
odzwierciedlenie w złożonych
przeze mnie projektach do Budżetu Partycypacyjnego, które
zaczęłam opracowywać za namową Przyjaciół, od zawsze ki-

bicujących moim pozazawodowym działaniom.
W tym roku mój projekt PARK
MOTYLI otrzymał kilka tysięcy
Państwa głosów, co przełożyło
się na 32.11% poparcia głosujących na projekty mieszkańców
Ursynowa. Dzięki temu na Kabatach powstanie Park, w którym znaleźć będzie można kilkadziesiąt bajecznie kolorowych
instalacji, nawiązujących do motyli w naturze z trzema strefami: do edukacji dla grup szkolnych i przedszkolnych, do rekreacji oraz do czynnego wypoczynku.
Nadmienię także, że angażuję się bezimiennie w akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Włączyłam się także w organizowanie imprez związanych z
obchodami stulecia odzyskania
niepodległości.
Na koniec wspomnę też o
opracowanych przeze mnie,
dwóch bezpłatnych programach,
skierowanych do ursynowskich
placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli:
- Zdrowe ząbki - piękny
uśmiech, który polega na zdiagnozowaniu dzieci przez stomatologów razem z profilaktyką;
- Sport to zdrowie, w ramach
którego na terenie przedszkoli

organizowane będą warsztaty
sportowe, składające się z części praktycznej, jak również paneli pokazowych.
Jak widać, jest się czym zajmować w naszej, blisko 143 tysięcznej dzielnicy; jest zatem o
kim myśleć, jest się o kogo troszczyć. Każdy z nas ma duże pole
do działania. Głosując na ludzi,
a nie na partie, pozwolimy działać prawdziwym społecznikom.
Wszystkie moje dotychczasowe działania były w pełni autonomiczne, a planowane przyszłe inicjatywy również są mojego autorstwa. Chcę jednak podkreślić fakt, że identyfikuję się z
programem Stowarzyszenia
Nasz Ursynów, które m. in. zainicjowało i pilotuje ważny temat dotyczący instalacji filtrów
przy Południowej Obwodnicy
Warszawy.
Głęboko wierzę, że realne
działanie na rzecz mieszkańców
Ursynowa jest możliwe. Potrafię i chcę reagować na potrzeby
innych oraz ustalać właściwe
priorytety. Zachęcam zatem do
głosowania w okręgu piątym
(Kabaty) na kandydatkę nr 5 z listy Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów. Ja zaś zapewniam, że
będą ciężko pracować dla Państwa, tak, aby stać się radną na
przysłowiową piątkę!
D O R O TA M A K A R E W I C Z

Mamy program dla dzielnicy
Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów konsekwentnie prowadzą kampanię wyborczą.
Jako jedyni przedstawiają cyklicznie swoje propozycje. Była już konferencja dotycząca parków, boiska, edukacji i poparcia Jacka Wojciechowicza na prezydenta
Warszawy. Teraz przyszedł czas na prezentację całego programu wyborczego.
Program został przedstawiony we wtorek w
Natolińskim Ośrodku Kultury w obecności kandydatów komitetu i lokalnych mediów. Była to pierwsza publiczna prezentacja programu na Ursynowie. Oprócz spotkania przeprowadziliśmy transmisję w mediach społecznościowych, aby mieszkańcy mogli zapoznać się na żywo z naszymi propozycjami – powiedział Piotr Machaj z Naszego Ursynowa.
Oba stowarzyszenia odeszły od programu na
jedną kadencję. NU i OU twierdzą, że nie da się
wszystkiego zrealizować w 5 lat i dlatego przedstawili program na dwie kadencje. Prezentacja
została przeprowadzona przez Piotra Skubiszewskiego z Otwartego Ursynowa. Program koalicji zawiera wiele elementów, które nie są w kompetencjach dzielnicy – jak choćby filtry przy Południowej Obwodnicy Warszawy. NU i OU podkreślają jednak, że władze dzielnicy powinny być gospodarzami i muszą być adwokatami ursynowskich spraw, muszą też współpracować z innymi
instytucjami, aby zabiegać o interesy mieszkańców, a takim interesem są właśnie filtry przy POW.
Z ciekawych rzeczy, przedstawionych przez Piotra Skubiszewskiego, warte zauważenia było podejście do bezpieczeństwa na drogach i transportu. Po pierwsze, zapowiedziano odpowiedni audyt
i opracowanie kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa na ursynowskich drogach. Po
drugie, ma tez być audyt punktów przesiadkowych, aby transport publiczny faktycznie zachęcał
do korzystania z niego. Po trzecie, zapowiada się
stworzenie spójnej sieci dróg rowerowych. – Niestety, drogi rowerowe nie zawsze są ze sobą połączone – mówił Piotr Skubiszewski. Skrytykowano
wykonanie pasów rowerowych na ul. Dereniowej
i ul. Stryjeńskich, które się urywają, przez co duża
część mieszkańców nie wie, jak po nich jeździć.

W założeniach koalicji NU/OU jest też zorganizowanie Centrum Aktywności Seniora, działania na rzecz ograniczenia dwuzmianowości w
szkołach podstawowych, budowa Ciszewskiego-bis, jak również pełnowymiarowego boiska wraz
z bieżnią, pięciu parków, opracowanie planu naprawy ursynowskich chodników, uporządkowanie parkowania wzdłuż ulic i oczywiście wsparcie rozwoju Zielonego Ursynowa. Ciekawą propozycją NU/OU jest stworzenie funkcji Ogrodnika
Ursynowa, Oficera Rowerowego i Oficera Pieszego. Celem tych funkcji byłaby koordynacja
działań na terenie dzielnicy w zakresie zieleni, ruchu rowerowego i pieszego. Zwrócono uwagę, iż
często pomiędzy pieszymi i rowerzystami dochodzi do kolizji interesów (rowerzyści jeżdżą po
chodnikach). Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów
uważają, że władze dzielnicy powinny być bardziej aktywne w kwestiach związanych ze wzmacnianiem wspólnotowości, propagując dobre wzorce zrównoważonego rozwoju.
Komitet Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów wystawił kandydatów w pięciu okręgach. Z list komitetu startuje maksymalna liczba osób, tj. 35. W
okręgu nr 1 listę otwiera Paweł Nowocień, w
okręgu nr 2 Klaudia Żuber-Wigurska, w okręgu
nr 3 Piotr Guział, w okręgu nr 4 Piotr Skubiszewski, a w okręgu nr 5 Cezary Holdenmajer. Z
list komitetu o mandat radnego dzielnicy ubiega się wielu sprawdzonych samorządowców, m.
in. Paweł Lenarczyk, Leszek Lenarczyk, Lech
Królikowski, Halina Kosicka, Piotr Machaj oraz
znani społecznicy, jak choćby Krzysztof Schnitzer, Dorota Makarewicz, Kinga Sydrych-Stolarek,
Piotr Gąsowski, Angelika Jasik, Maria Werner,
Piotr Rychcik i Piotr Ciara. Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów popierają w wyborach do Rady Warszawy kandydatów z list Akcji Warszawa Jacka
Wojciechowicza – Danutę Turkiewicz i SławoKG
mira Litwina.

Jeśli nie słupki, to co?
Konsultacje z mieszkańcami dotyczące rozjeżdżania
trawników rozpoczęły się
w czerwcu. Na lipcowych
spotkaniach projektu
„Szanuj zieleń” warszawiacy wyłonili pomysły.
Teraz mieszkańcy mogą
ocenić najlepsze propozycje za pomocą internetowej ankiety.
– W stolicy troszczymy się o
to, by zieleń zdobiła miejską
przestrzeń i była zawsze zadbana. Parki są jednym z ulubionych
miejsc warszawiaków, gdzie chodzą na rodzinne spacery czy spotykają się ze znajomymi. Jednak, aby mieszkańcy mogli w
pełni korzystać z uroków zielonej
przestrzeni, musimy chronić te
miejsca przed nielegalnym parkowaniem. Niestety, ciężkie samochody, które są pozostawiane
na trawnikach, uszkadzają korzenie drzew i powodują liczne
straty w roślinności. Słupki i barierki nie są wyłącznym rozwiązaniem tego problemu. Podczas
ostatnich konsultacji społecznych poznaliśmy wiele pomy-

słów na praktyczne zabezpieczenie zielonych terenów stolicy –
mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawy.

Podczas spotkań ekspertów z
mieszkańcami i przedstawicielami miejskich instytucji powstało ponad 20 różnych pomysłów;
od kampanii edukacyjnych, poprzez lepsze wykorzystanie ist-

niejących przepisów prawa, aż
po fizyczne bariery mające chronić zieleń np. bale drzew czy
płotki podtrzymujące pnącza roślin. Teraz, w ramach kolejnego
etapu projektu „Szanuj Zieleń”,
przyszedł czas na rozmowy z
projektantami i konstruowanie
prototypów. Jednak zanim rozpoczną się prace, mieszkańcy
mają kolejną szansę na wyrażenie swojego zdania. Konsultacje
prowadzone są za pomocą ankiety elektronicznej. Znajduje się
tam lista propozycji, które można obejrzeć i skomentować.
Uwagi będą zbierane do 16
września 2018 r.
Do współpracy przy realizacji
tego przedsięwzięcia Zarząd Zieleni m. st. Warszawy zaprosił
ekspertów z Pracowni Badań i
Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz firmę Cooperativa Studio. Niedługo, warszawiacy będą mieli okazję sprawdzić, czy
przegłosowane pomysły są praktyczne i spełniają swoją funkcję.
Pierwsze projekty pojawią się w
mieście, w ramach testu, już za
BM
parę tygodni.
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Gdy dojdzie do wycinki, zostaną tylko wspominki...

Spór o wierzbę na Wiolinowej

Wierzba znajdująca się
przy Domu Sztuki, będąca
dumą mieszkańców Ursynowa i zachwycająca
przyjezdnych, jest od jakiegoś czasu najbardziej
znanym drzewem w całej
Warszawie.
Stało się tak za sprawą Spółdzielni Jary, która niespodziewanie poinformowała mieszkańców o planowanej wycince drzewa. Mieszkańcy zamieszkujący
enklawę Wiolinowa – można powiedzieć – przywykli już do tego,
że co parę lat sprawa konieczności wycinki wierzby regularnie powraca i jak zwykle w takich sytuacjach – szukają pomocy u radnych .

Nic w tym dziwnego, wszak
radni są od tego, aby wspierać
mieszkańców w słusznych sprawach. W tego rodzaju sytuacjach
jak zwykle biorą górę emocje, a
w tym przypadku również strach
przed – być może – planowaną w
tym miejscu zabudową. Nie byłoby zapewne tego całego zamieszania, gdyby spółdzielnia
była dla mieszkańców wiarygodna, a przede wszystkim traktowała ich jak współgospodarzy
osiedla. Nie da się rozwiązywać
problemów z pozycji wszechwiedzy władz spółdzielni i arogancji,
nie tylko zresztą w tej konkretnej
sprawie. Wierzba jest jedynym,
a przynajmniej nielicznym przykładem drzewa, dla którego

Spółdzielnia wystąpiła o ekspertyzę, zanim złożone zostało pismo o zgodę na wycięcie.
W przypadku akacji znajdującej się przy budynku Puszczyka
18a Spółdzielnia – kierując do
dzielnicy pismo o zezwolenie na
wycięcie – nie dołączyła pisma
mieszkańców o zachowanie i
ochronę drzewa. Sama ekspertyza w przypadku akacji została
zrobiona po mojej interwencji w
tej sprawie, a także skierowaniu
odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszystko to miało miejsce już po wydaniu decyzji zezwalającej na wycinkę. O jakiejkolwiek próbie ratowania drzewa, które systematycznie było

Odkorkować osiedle Kazury!

Zamknięto połączenie ulicy Braci Wagów z ulicą
Płaskowickiej. Połączenie
to będzie nieprzejezdne
przez co najmniej rok z
powodu budowy tunelu
POW. Samochody stoją w
gigantycznym korku na
ulicy Stryjeńskich – od Wąwozowej do ronda przy
Płaskowickiej.
Stojąc w tym korku, przypomniałem sobie, że dwa lata temu, 4 października 2016 roku,
złożyłem interpelację dotyczącą przedłużenia ulicy Belgradzkiej do ulicy Pileckiego. Już dwa
lata temu łatwo można było
przewidzieć, że podczas budowy POW ten odcinek Ursynowa
się zakorkuje. Trudno zrozumieć
dlaczego do dzisiaj nie rozwiązano tego problemu, chociażby
tymczasowo i doprowadzono do
zakorkowania Ursynowa.
Oczywiście, taka decyzja wymaga odwagi i zaangażowania,
ponieważ „lokalni społecznicy”
na pewno zaczęliby nastawiać
mieszkańców osiedla Kazury
przeciwko tej inwestycji. Podobna sytuacja była przy przenosinach Bazarku Na Dołku – wmawiano mieszkańcom ulicy Polaka,
że będą szczury i bałagan. A teraz
okazuje się, że sąsiedzi Bazarku
są jego najliczniejszymi klientami.
Wmawiano też mieszkańcom Ursynowa, że bazarek to mój prywatny biznes, a okazało się, że
nie mam na bazarku żadnego interesu, nie jestem też w zarządzie
stowarzyszenia, które je administruje. Ci quasi-społecznicy
wszystko to robią po to, aby zaistnieć medialnie przed mieszkańcami. Dlatego tylko niewielu radnych decyduje się na konkretne i
rzeczywiste działania na rzecz

mieszkańców. Myślę, że ja już
udowodniłem, iż nie boję się internetowego hejtu, czy ciągania
po sądach. Jestem pewien, że
mógłbym tego typu przedsięwzięcie doprowadzić do końca.
Wracając zaś do przedłużenia
Belgradzkiej: teraz droga ta jest
w zasadzie zbudowana tylko po
to, aby kilka osób dojechało nią
do ośrodka wsparcia. Po co dwie
jezdnie po dwa pasy prowadzące do… bramy pobliskiego kościoła? Nie sądzę, aby ksiądz
przewidział drogę dojazdową do
ośrodka wsparcia, bardziej wierzę w to, że przewidział normalną drogę. Ksiądz proboszcz 15
lat temu wybudował bramę, która dopiero teraz będzie wykorzystywana. Wyraźnie wskazuje to
więc, że pomysł przedłużenia
Belgradzkiej pojawił się już dawno temu. Nowe połączenie byłoby daleko od lasu i sąsiadowałoby z osiedlem. Wzdłuż ulicy po
jednej i drugiej stronie powinny
powstać miejsca parkingowe.
Dzięki temu powiększyłaby się
liczba miejsc parkingowych dla
mieszkańców osiedla Kazury, a z
drugiej strony parking mógłby
służyć mieszkańcom Ursynowa
korzystającym z Parku Cichociemnych lub z trasy dla kolarzy
górskich. Z kolei ruch na ulicach
Stryjeńskich i Dereniowej odetkałby się i można by było tam
wybudować tak potrzebne teraz
ścieżki rowerowe. Wszystko, o
czym tutaj napisałem, należałoby skonsultować z mieszkańcami
Ursynowa. To oni w końcowej fazie powinni decydować o tym jak
i czy w ogóle tego typu inwestycja może powstać.
Innym problemem mieszkańców osiedla Kazury jest ruch wewnętrzny w samym osiedlu. Kie-

rowcy znający doskonale topografię Ursynowa omijają zakorkowane ulice, przejeżdżając przez
środek tego osiedla. W jego centralnej części na miejskiej działce
ma powstać nowy żłobek, do którego dojazd będzie mocno uciążliwy. Pojawiają się więc problemy tranzytowe na tym osiedlu i
nie należy tego lekceważyć.
Mieszkańcy mają do wyboru:
stworzenie wewnątrz osiedla wyłącznie dróg jednokierunkowych,
względnie całkowite wyłączenie
ruchu samochodowego oraz postawienie szlabanów. Uważam,
że należałoby wyłączyć drogi wewnętrzne z ruchu ogólnego – powinny być dostępne tylko dla
mieszkańców; wprowadzić progi
zwalniające i ograniczenie prędkości. Należałoby wybudować
też chodniki z prawdziwego zdarzenia, aby ludzie wychodząc z
klatki nie wpadali bezpośrednio
pod przejeżdżające samochody.
Reasumując: przedłużenie ulicy Belgradzkiej byłoby najszybszym i najprostszym wjazd em
na południe dzielnicy, tak od
strony Pileckiego jak i od strony
obwodnicy. Może to odkorkować Ursynów i sprowadzić ulicę
Stryjeńskich do kategorii ulicy
lokalnej, a nie przelotowej. W
związku z tym dojazd do nowego żłobka drogą lokalną nie byłby tak uciążliwy, jak z drogi
głównej. Po osiedlu jeździliby
tylko mieszkańcy, ponieważ
reszta przejeżdżałaby przedłużoną Belgradzką. Na ulicy Stryjeńskich powstałby ciąg ścieżek
rowerowych od lasu Kabackiego przez Dereniową i dalej w
głąb Ursynowa. Pozostałoby tylko poszerzenie ulicy Płaskowickiej od ronda z Roentgena do
Puławskiej i mielibyśmy odkorkowaną całą dzielnicę.
Piotr Karczewski
Radny Dzielnicy Ursynów

uszkadzane przez jednego z lokatorów, władze spółdzielni nawet
nie chciały słyszeć, szantażując
protestujących mieszkańców obciążeniem kosztami ewentualnego zabezpieczenia. Akacja znajduje się w miejscu mało uczęszczanym przez mieszkańców, nie
rośnie też przy ciągu pieszym.
Niestety, w przypadku wierzby
sprawa ma się zupełnie inaczej i
nikt nie zaprzeczy, że znajduje się
ona w miejscu dużego ruchu pieszego i niestety również samochodowego.
Dlatego wszelkie rozstrzygnięcia o zachowaniu wierzby
czy jej wycince powinny być dogłębnie zbadane przez ekspertów, przeanalizowane i przekazane mieszkańcom do wiadomości. Z tego powodu wystąpiłam do Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o rozpoczęcie
procedury wpisania drzewa na
listę pomników przyrody. Uznałam, że w tym przypadku należy zwrócić się do właściwej instytucji i poczekać na stanowisko w tej sprawie. Takie działanie z jednej strony mogłoby
ochronić drzewo przed ciągłym
zagrożeniem wycinki, a także
wymusić i wskazać sposób pielęgnacji i ewentualnego zabezpieczenia przed upadkiem, jak
ma to ma miejsce w przypadku

innych drzew podlegających
ochronie na Ursynowie.
Wystąpiłam również na prośbę mieszkańców o niezależną
od spółdzielni ekspertyzę fachowca, biegłego sądowego
wskazanego mi przez naukowców specjalistów z SGGW.
Wiem, że spółdzielnia niechętnie odnosi się do podjętych przeze mnie działań. Nie ma się co
jednak obrażać na działania radnej. Uważam, że sprawa jest zbyt
poważna i trzeba zrobić wszystko, aby ostatecznie przesądzić
co dalej z naszą wierzbą . Tym
bardziej, że przez lata nie robiło
się nic, aby drzewo należycie pielęgnować, jakkolwiek fachowcy
w tym zakresie są o przysłowiowy rzut beretem i zawsze nawet nieodpłatnie można korzystać z ich wskazówek.
Nie można też obrażać się na
mieszkańców, którzy nieufnie
podchodzą do spraw wycinki. Na
obszarze spółdzielni JARY drzew
w ostatnim czasie sporo ubywa.
Ekspertyza odnośnie wierzby,
wykonana przez spółdzielnię, nie
jest dla drzewa pomyślna . Posiłkując się opracowanym dokumentem, spółdzielnia w najbliższych dniach wystąpi o zezwolenie na wycinkę wierzby. Niezależna ekspertyza, o którą wystąpiłam powinna być na moja

prośbę wykonana najszybciej,
jak to będzie możliwe. Opracowany dokument przekażę do
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Dzielnicy, co może być
pomocne przy podejmowaniu
decyzji o wydanie zezwolenia.
W przypadku ciężkiej choroby
jednego z członków naszej rodziny zawsze wolimy posłuchać rady drugiego lekarza. Niech też
tak będzie w przypadku „naszej”
wierzby, bez obrażania się na
mieszkańców i radną. Jeśli okaże się, że wierzby w żaden sposób
nie uda się uratować, będzie
wszystkim przykro, niektórzy
może nawet będą płakać, ale
trzeba będzie się z tym pogodzić.
Władze Spółdzielni powinny tylko mieć odwagę spotkać się z
mieszkańcami, przekazać stosowne argumenty, a także ustalić, co po ewentualnej wycince.
Ewa Cygańska
Wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Ursynów

Co dalej z terapią dla dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Z dniem 1 września uległy
zmianie przepisy dotyczące
sposobu zatrudniania nauczycieli w niepublicznych
placówkach, także specjalistów, terapeutów. Co to
oznacza dla dzieci, które
wymagają terapii ?
Otóż dotychczas odbywało się
to tak, iż realizacja terapii z orzeczenia realizowana była przez
placówki oświatowe. Placówki
te sprawowały opiekę nad dziećmi z orzeczeniami, zatrudniały
na umowę-zlecenie konkretnych
specjalistów na konkretne zajęcia. Niejednokrotnie – jedynie na
kilka godzin w miesiącu. I tak
np. przedszkole zatrudniało dogoterapeutow, terapeutów SI czy
muzykoterapeutow na 6 - 8 godzin w miesiącu. Teraz zgodnie z
nowymi przepisami, każda z tych
osób musi być zatrudniana na
umowę o prace, Zmuszona jest
również uzyskać zgodę z macierzystej placówki na podjęcie dodatkowej pracy. Specjaliści, których i tak jest mało na rynku a
placówki prześcigają się w ich
zdobywaniu, stanęli przed wyborem – z leczenia których dzieci muszą zrezygnować.
W całej Warszawie brakuje
publicznych placówek, które mogłyby nieść pomoc dzieciom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Problem poniekąd rozwiązywały placówki niepubliczne, które przyjmowały dzieci z
orzeczeniami i realizowały zlecone terapie. Niestety, one również
stanęły przed ścianą, a obowiązujące przepisy przekładają się
na jakość prowadzonej terapii.
Coraz mniejsza jest dostępność
nauczycieli mogących realizować terapie.

Nowo powstałe przeszkody
to: konieczność uzyskiwania
zgody od dyrektorów placówek
macierzystych, obwarowania
dotyczące planu lekcji oraz godzin pracy; dla pracodawcy
wzrost kosztów o blisko 45% w
stosunku do zatrudnienia pracownika na dotychczasowych
warunkach (umowa-zlecenie,
samozatrudnienie) przy jednoczesnym ograniczeniu kwoty
możliwej do rozliczenia z dotacji
Oznacza to w praktyce, że osoba, która do tej pory wykonywała
zajęcia terapeutyczne, otrzyma
przy tej samej stawce mniejsze wynagrodzenie netto albo organ prowadzący przedszkole z własnych
środków musi pokryć nadwyżkę
wynagrodzenia ponad limit określony dla nauczyciela w placówce
niepublicznej. Zwykle jest tak, iż
czesne płacone przez rodziców
dzieci o specjalnych potrzebach
jest symboliczne (wynika to z wysokości otrzymywanej dotacji na
takie dziecko) i pokrywa jedynie te
wydatki placówki, które nawet
przed zmianą przepisów nie mogły być rozliczone z dotacji.
W przypadku poprzedniego
sposobu zatrudniania nauczyciel
terapeuta otrzymywał wynagrodzenie za faktyczne przeprowadzone zajęcia. Było to z korzyścią
dla dzieci, gdyż przy elastycznym
czasie pracy w sytuacjach losowych (nieobecność dziecka, terapeuty) była możliwość odrabiania zajęć. W obecnej sytuacji koszt
zajęć ponoszony jest przez placówkę niezależnie od tego, czy
one się odbywają czy nie, ponieważ nauczyciel ma prawo realizować przysługujące mu prawa
pracownicze bez konieczności odrabiania zajęć. Należy również pamiętać, iż praca w placówkach
niepublicznych zwykle jest w
ułamkowym wymiarze godzin (12 godziny tygodniowo w konkretne dni). Najistotniejszym problemem dla placówki jest wreszcie
fakt, że w przypadku absencji nauczyciela, zwłaszcza długotrwałej,
placówka musi zorganizować zastępstwo (umowa o pracę), które
wykona inna osoba w celu realizacji zajęć terapeutycznych.

Wygenerowanie większych
kosztów w obrębie tego samego
limitu stawki powoduje, iż organizowana jest mniejsza liczba zajęć. Ze względu na nieobecność
nauczyciela – zgodnie z KP –
brak jest możliwości odrabiania
zajęć przez tego terapeutę, a zatrudnianie obcych osób nie tylko
generuje koszty, lecz przede
wszystkim nie przynosi pożądanego efektu terapeutycznego.
Zmiana przepisów w sposób
bezwzględny spowodowała, że
placówki niepubliczne zrezygnowały z realizacji zaleceń z opinii o wczesnym wspomaganiu
rozwoju. Koszty zorganizowania zajęć w minimalnym wymiarze przekraczają wysokość dotacji na WWRD dla jednego
dziecka. Abstrakcją była interpretacja nowego sposobu zatrudniania zaprezentowana
przez przedstawicieli mazowieckiego kuratora oświaty na konferencji dla dyrektorów tuż
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Osoby urządzające okazjonalnie przedstawienia teatralne w przedszkolu, organizujące
wizyty kucyków czy Mikołaja
powinny być także zatrudniane
na umowę o prace.
Zarówno rodzice jak i terapeuci, walczący o jak najczęstsze zajęcia, domagają się indywidualnego podejścia do dzieci i elastyczne warunki zatrudnienia
tych drugich, umożliwiające im
jak dotychczas etatową i dodatkową pracę za godzinę wynagrodzenia.
Czy przy tworzeniu przepisów
nikt nie myśli o człowieku? Czy
naprawdę dzieci, które mają
szanse funkcjonować samodzielnie, należy pozbawić nadziei ?
Postulaty zawieszenia nowych
przepisów trafiły do Ministerstwa
Edukacji. Obserwujemy z niepokojem, w którą stronę rozwinie
się ta niebezpieczna sytuacja
Klaudia Żuber - Wigurska
Przewodnicząca Rady
Rodziców SP 303
o r a z P r z e d s z ko l a n r 5 2
Założycielka Forum
Ursynowskich
Rad Rodziców FURR
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Regulamin XXI Ursynowskiego Biegu Passy 2018
I. ORGANIZATOR

6. Biuro Zawodów będzie się
znajdowało:
a) 28 września (piątek) w godzinach 14.00-20.00 w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 – Metro Imielin) w sali nr 136 na 1.
piętrze.
b) 29 września (sobota) czyli
w dniu zawodów w Parku im.
Kozłowskiego (Kopa Cwila) od
godz. 8.00 do 30 min przed każdym startem danej kategorii.

1. Organizatorem biegu jest
Agencja Reklamowa “Imako”
Iwona Kondej, Marek Kondej
Spółka Jawna, ul. Lachmana 4,
02-786 Warszawa.
2. Wykonawcą jest Fundacja
Sport ul. Paderewskiego 144d
lok. 209, 04-438 Warszawa działająca na zlecenie Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy, oraz
współorganizator Poland Bike
Ewa Mulawa, al. Armii Krajowej
64 12/49, 05-200 Wołomin.
IV. PROGRAM IMPREZY
3. Kierownictwo Sportowe –
koordynator sportowy imprezy
12:00 - rocznik: 2015-2014 –
Grzegorz Wajs.
100 m,
4. Osoby do kontaktu: Grze12:20 - dekoracja
gorz Wajs – kierownik organiza12:30 - rocznik: 2013-2012 –
cyjny. Tel. 502-319-213
200 m,
5. Marek Kondej – organiza12:50 - dekoracja
tor. Tel. 602-213-555
13:00 - rocznik: 2011-2010 –
6. Udział w zawodach jest bez- 300 m,
płatny.
13:20 - dekoracja
13:30 - rocznik: 2009-2008 –
II. CEL
600 m
13:50 - dekoracja
1. Upowszechnianie biegania
14:00 - rocznik: 2007-2006 –
jako najprostszej formy ruchu. 800 m
2. Promocja aktywności fi14:20 - dekoracja
zycznej wśród mieszkańców
14:30 - rocznik: 2005, 2004,
Dzielnicy Ursynów.
2003 – 1000 m
3. Promocja Dzielnicy Ursy14:50 - dekoracja
nów m.st. Warszawy.
15:00 - rocznik 2002 i starsi 2500 m - kobiety i mężczyźni
III. TERMIN I MIEJSCE
15:30 - dekoracja
1. Bieg odbędzie się 29 września 2018 w Parku im. Kozłowskiego (Kopa Cwila) w Warszawie.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00.
3. Meta biegu w tym samym
miejscu, co start.
4. Dystanse:
- rocznik: 2015-2014 – 100 m,
- rocznik: 2013-2012 – 200 m,
- rocznik: 2011-2010 – 300 m,
- rocznik: 2009-2008 – 600 m
- rocznik: 2007-2006 – 800 m
- rocznik: 2005, 2004, 2003
– 1000 m
- open (16 lat i więcej) rocznik
2002 i starsi - 2500 m - kobiety i
mężczyźni
Dziewczęta i chłopcy (w kategoriach wiekowych, poza biegiem open) biegną oddzielnie.
Limit uczestników - 800 osób.
5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą urządzeń
elektronicznych we wszystkich
kategoriach wiekowych. Każdy
zawodnik otrzyma chip. Chip należy zwrócić organizatorowi po
zakończeniu biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem dopuszczenia
zawodnika do biegu będzie własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w
biegu, które będzie dostępne w
biurze zawodów (w przypadku
osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez
prawnego opiekuna) oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
Każdy z uczestników jest zobowiązany do własnoręcznego
podpisania w Biurze Zawodów
formularza zgłoszeniowego z
poniższą klauzulą:
„Znane mi są reguły i zasady
rywalizacji biegowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania w
trakcie trwania zawodów. Znane
mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na
naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w

sposób świadomy i dobrowolny.
Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam,
iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego
uczestnictwa w zawodach, w
szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości,
iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego
uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia
w stosunku do organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona
przepisami prawa, a jej zakres nie
jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również,
iż mój stan zdrowia pozwala mi
na wzięcie udziału w zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków
regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami
uczestnictwa i zgłaszam swoje
uczestnictwo w zawodach pod nazwą XXI Ursynowski Bieg Passy
2018.
Stosownie do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnym przepływem (tzw.
RODO) udzielam Fundacja Sport,
ul. I. Paderewskiego 144d m. 209,
04-438 Warszawa, REGON:
146635403, NIP: 9522124177
jako Administratorowi moich danych zgody na ich przetwarzanie.
Wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celach
marketingowych. Wiem, że moje
dane będą przetwarzane do czasu,
w którym ustanie cel, dla którego
zostały zebrane lub mojego sprzeciwu, co do przetwarzania danych
osobowych osoby, w zależności od
tego, co nastąpi pierwsze. Wiem,
że mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wiem, że mam prawo do cofnięcia
ww. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem.

Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Wiem, że w zakres czynności przetwarzania danych osobowych
wchodzi profilowanie moich danych, czyli ich zautomatyzowane
przetwarzanie w celu oceny określonych czynników osobowych,
poprzez analizę i prognozę w
szczególności takich aspektów jak
zainteresowania celem dokonania doboru oferty handlowej i
ewentualne przesyłanie mi korespondencji marketingowej. Wiem,
że sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również
wszelkie inne moje uprawnienia
mogę wykonać przez złożenie
oświadczenia wykorzystując dane
kontaktowe Administratora wskazane we wstępie lub na adres email: biuro@fundacjasport.pl
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z moją osobą, a także
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję oraz partnerów zawodów sportowych pod
nazwą XXI Ursynowski Bieg Passy 2018. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą
oraz kompletnie.”
2. Organizator zapewnia
uczestnikom podstawowe ubezpieczenie sportowe NNW – warunki polisy do wglądu w Biurze Zawodów.
VI. ZASADY RYWALIZACJI
SZKÓŁ
1. W rywalizacji szkół istotniejszy od wyniku sportowego jest
sam udział jak największej liczby
uczniów. Miejsce na mecie i czas
pokonania trasy są najmniej ważne, natomiast każdy uczeń za zakończenie biegu zdobywa dla
swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły,
które będą miały ich najwięcej
otrzymają nagrody w postaci zestawu piłek sportowych. Najlepsza szkoła otrzyma też Puchar
Burmistrza Ursynowa.
2. Podstawą zaliczenia udziału
ucznia w biegu do klasyfikacji
szkół, jest ukończenie przez niego biegu oraz prawidłowe wypełnienie, przed biegiem, karty zgłoszeniowej z wpisanym numerem
szkoły. Po zgłoszeniu zawodnika
nie będzie możliwe modyfikowanie danych. W przypadku braku
wpisanego nr szkoły, uczeń nie będzie punktował dla swojej szkoły.

VII. ZGŁOSZENIA

czy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w de1. Zgłoszenia indywidualne do pozycie przedmiotów wartościoUrsynowskiego Biegu Passy będą wych oraz dokumentów.
przyjmowane przez internetowy
system zgłoszeń na stronie firmy
X. POSTANOWIENIA
Datasport https://online.dataKOŃCOWE
sport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4248 oraz w
1. Wszystkich uczestników UrBiurze Zawodów: w Urzędzie synowskiego Biegu Passy oboDzielnicy Ursynów (w dniu wiązuje niniejszy regulamin.
28.09.2018) i w Parku im. Ko2. Organizator zastrzega sobie
złowskiego (w dniu zawodów). prawo do utrwalenia wizerunku
2. Wzór papierowej deklaracji osób uczestniczących w biegu, w
zgłoszeniowej będzie dostępny celu dokumentacji prawidłowego
w drukowanym wydaniu tygo- przebiegu przedsięwzięcia oraz
dnika Passa i na stronie interne- nieodpłatnego rozpowszechniatowej tygodnika: www.pas- nia tego wizerunku w materiasa.waw.pl. oraz w Biurze Zawo- łach informacyjnych i promocyjdów. Zgłoszenia indywidualnie nych, dotyczących biegu, w tym
w dniu imprezy w Biurze Zawo- w szczególności na stronach interdów, przyjmowane będą od go- netowych Dzielnicy Ursynów
dziny 8.00.
m.st. Warszawy tj. www.ursy3. Uczestnik biegu otrzymuje now.pl i na profilu Fundacji Sport
numer startowy z chipem wraz z na facebooku www.faceboczterema agrafkami,
ok.com/Fundacja.Sport/
Ponadto po zakończeniu Bie3. Na miejsce biegu zabrania
gu każdy z uczestników otrzy- się wnoszenia środków odurzama posiłek regeneracyjny, wo- jących, nielegalnych substancji,
dę niegazowaną 0,5 l lub napój środków podnoszących wydajizotoniczny oraz słodycze.
ność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaVIII. KLASYFIKACJA
ju. Uczestnikom zabrania się zażyI NAGRODY
wania takich środków i substancji
zarówno przed, jak i podczas bie1. Klasyfikacja w poszczegól- gu pod warunkiem wykluczenia z
nych kategoriach odbywa się na niego. W wypadku stwierdzenia,
podstawie czasów oficjalnych że uczestnik narusza powyższy
(tzw. czasów brutto – liczonych zakaz, organizator zastrzega sobie
od strzału startera).
możliwość niedopuszczenia go
2. Zdobywcy miejsc I-III w bie- do udziału w biegu lub wykluczegu głównym, w klasyfikacji ge- nia go w jego trakcie.
neralnej kobiet i mężczyzn, a tak4. W czasie trwania biegu
że w klasyfikacjach dziewcząt Uczestnicy powinni stosować się
oraz chłopców - w poszczegól- do poleceń wydawanych przez
nych kategoriach wiekowych osoby odpowiedzialne za bezotrzymają puchary. Podstawą pieczeństwo, służby porządkoklasyfikacji jest elektroniczny po- we oraz inne osoby wyznaczone
miar czasu.
przez organizatora
3. Każdy z uczestników otrzy5. Każdy uczestnik biegu jest
ma pamiątkowy, okolicznościo- zobowiązany do umieszczenia
wy medal.
numeru startowego z przodu,
4. Pisemne protesty dotyczące na wysokości klatki piersiowej
wyników przyjmowane są do pod karą dyskwalifikacji.
dnia 1 października 2018 r. do
6. Organizator zapewnia opiegodz. 18.00 na adres mailowy: kę medyczną na trasie i na mecie
polandbike@polandbike.pl
biegu.
7. Organizator zapewnia przeIX. DEPOZYT
bieralnie na starcie biegu.
8. Organizator nie odpowiada
Uczestnicy otrzymają możli- za rzeczy zaginione w trakcie
wość zdeponowania rzeczy w imprezy.
specjalnie wyznaczonym miej9. Wyniki będą opublikowane
scu. Rzeczy można odebrać tylko na stronie internetowej tygodnina podstawie numeru startowe- ka PASSA, a także przez Fundację
go. W przypadku zgubienia przez Sport oraz przekazane mediom.
uczestnika numeru startowego,
10. W sprawach nieobjętych
Wykonawca jest zwolniony z od- regulaminem rozstrzyga Orgapowiedzialności za odebranie rze- nizator.
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Takich słów jak ojkofobia jest bez liku,
Dyfamacja, przejaw imposybilizmu,
To brzmi mądrze, zwłaszcza w ustach polityków,
Chociaż nie brak na świeczniku różnych Dyzmów.
Rzekł profesor: Pan wyjaśni te terminy.
Lecz na szczęście, student nie był w ciemię bity,
Do złej gry próbował robić dobre miny,
Żeby wzorem mężów stanu wejść na szczyty.
W myśl zasady: trzeba zawsze iść do przodu,
Choć pamiętał tylko jeden temat z lekcji,
Wykorzystał go dość zgrabnie do wywodów,
I z zapałem zaczął mówić o projekcji.
To zjawisko, gdy ktoś widzi cudze grzechy,
I zarzuca wszystkim przejaw ojkofobii,

łaśnie mija równo 10 lat od uchwalenia przez Radę Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru
Ursynów Południe Kabaty. Pomimo upływu dekady, jednostki organizacyjne w urzędzie miasta do dzisiaj nie stworzyły nawet koncepcji zagospodarowania trzech stref urbanistycznych na przedpolu Lasu Kabackiego. A chodzi o
creme de la creme stołecznych nieruchomości, obszar o powierzchni 9,82 ha, uzbrojony we wszelakie media, włącznie z “deszczówką”, przygotowany do każdego rodzaju inwestycji, choć w mpzp
nadano mu funkcję zieleni urządzonej oraz terenów sportu i rekreacji. Ten smakowity dla deweloperów tort to trzy strefy urbanistyczne oznaczone symbolami 31 ZP (US) o pow. 2,44 ha, 32 ZP (US)
o pow. 5,11 ha oraz 33 ZP (US) o pow. 2,27 ha. Dominuje własność prywatna, ale miasto i ZDM mają w tych gruntach około 1/3 udziału.
Ursynów budowano w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w ramach rządowego programu określającego nowe zasady polityki mieszkaniowej, która miała na celu poprawę trudnych warunków bytowych Polaków. Już od 1954 r. trwały poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć
mieszkaniowych poza budżetem państwa. Sięgnięcie po środki własne ludności wiązało się z powołaniem do życia spółdzielni mieszkaniowych, które miały wspierać państwo w prowadzeniu działalności inwestorskiej. Matką ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych stała się założona w 1956
r. spółdzielnia „Politechnika”, która kilkanaście lat później otrzymała od państwa tereny inwestycyjne w obrębie dawnych wsi Ursynów i Imielin.
latach sześćdziesiątych peerelowski rząd zatwierdził program budowy na tym terenie
zespołu osiedli mieszkaniowych dla 140 tys. osób, określając ten rejon jako “południowe pasmo rozwojowe Warszawy”. W planie ogólnym zamieszczono wytyczne, jakie miał
spełniać projekt urbanistyczno – architektoniczny, narzucające warunki zabudowy dla Ursynowa
Północnego i Południowego oraz Natolina Północnego i Południowego. W części południowej miała to być zabudowa kaskadowa wygaszająca – wraz ze zbliżaniem się do rezerwatu Las Kabacki –
zabudowę intensywną. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Warszawy z 1992 r.
przedpole Lasu Kabackiego oznaczone było symbolem MU–25 (budownictwo wielorodzinnego z
funkcją usług w parterach). Plan stracił ważność w dniu 31 grudnia 2003 r. Po trzech latach “bezkrólewia” uchwalono “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla Warszawy”, w którym zmieniono funkcję tego terenu na ZP US (zieleń parkowa z usługami sportowymi). Zapis ten podtrzymano w uchwalonym w 2008 r. mpzp obszaru Kabaty Południe.
Stugębna plotka głosi, że lobby deweloperskie usilnie pracowało wówczas na rzecz utrzymania
na przedpolu rezerwatu Las Kabacki funkcji mieszkaniowej, ale z niewiadomych powodów nie osiągnęło wytyczonego celu. Nie dziwię się deweloperskim podchodom, bo lokale mieszkalne i usługowe w tak ekskluzywnym miejscu sprzedawałyby się niczym świeże bułeczki. I to za grube pieniądze. Już wtedy metr kwadratowy gruntu kosztował tam 1850 zł, dzisiaj cena przekracza 4 tys. złotych. Tym samym wartość de„Jeśli się nie obroni przedpola
weloperską 9,8 ha uzbrojonego
we wszystkie media gruntu na
Lasu Kabackiego, będzie to
przedpolu rezerwatu przyrody
równoznaczne z zabudowaniem należy szacować na mniej więpół miliarda. Jest więc o co
go ekskluzywnymi apartamen- cej
się bić. Myli się zatem ten, kto
towcami, które na pewno
sądzi, że bitwa została zakończona, a deweloperzy złożyli
zostaną ogrodzone”
broń. W grę wchodzą zbyt duże pieniądze. Najlepszym dowodem na to, że gra o pół miliarda złotych jeszcze się nie zakończyła,
jest fakt, iż przez długie 10 lat nie wykonano nawet koncepcji zagospodarowania drogocennego terenu, przeznaczonego w mpzp pod rekreację i sport, nie mówiąc o jakiejkolwiek próbie przysposobienia go do nadanej w planie funkcji. W przedwyborczym okresie warto pytać urzędujących jeszcze radnych Ursynowa, którzy kandydują ponownie na tę funkcję, dlaczego tak się stało.
aki jest prawdziwy powód zadziwiającej opieszałości? Na co czekają władze dzielnicy i miasta? Moim zdaniem grunty na przedpolu Lasu Kabackiego są czymś w rodzaju depozytu pod
przyszłą “mieszkaniówkę”. Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że podobnie jak w
sprawie nielegalnego zawyżenia w 2007 r. współczynnika intensywności zabudowy dla “Tesco” do
wysokości 3,5, co pozwoliłoby inwestorowi na wybudowanie na Kabatach drugiej Galerii Mokotów,
ktoś rozmyślnie blokuje urządzenie na przedpolu Lasu Kabackiego terenów dla rekreacji i sportu. Powód? Gigantyczna kasa po zmianie funkcji tego obszaru z rekreacyjnej na mieszkaniową. Jak będą
chcieli to przeprowadzić? Jedyną drogą prowadzącą do celu jest wpierw uśpienie społeczeństwa i
mediów poprzez nicnierobienie, a w odpowiednim momencie dokonanie po cichu stosownej korekty w studium i mpzp, poprzez przegłosowanie takiego wniosku na sesji Rady Warszawy.
Z moich doświadczeń wynika, że najbardziej kryminogenne uchwały podejmowane są na ostatnich sesjach rad w danej kadencji samorządu. Jest na to wiele przykładów z Ursynowa, miasta i wielu warszawskich dzielnic. Ponoć do przegłosowania korekty w studium uwarunkowań, wiążącej się
ze zmianą na przedpolu rezerwatu Las Kabacki funkcji na mieszkaniowo – usługową, miało dojść
w październiku na ostatniej sesji Rady Warszawy. Tak przynajmniej twierdzi mój zaufany informator z ratusza. Zarzucono ten pomysł, ponieważ rządzący Warszawą utracili większość w radzie po
odejściu z klubu kilkorga radnych. Tak czy owak, przedpola rezerwatu nie wolno nawet na moment
stracić z pola widzenia, bo dopóki teren ten nie zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi dzisiaj zapisami w mpzp, dysponujący setkami milionów złotych deweloperzy nie odpuszczą.
a rynku mieszkaniowym trwa bowiem hossa, a deweloperzy zaczynają mocno narzekać na słabą dostępność atrakcyjnych działek budowlanych w dużych miastach. Liczą
na ułatwienia wprowadzone w życie poprzez uchwaloną w sierpniu specustawę mieszkaniową zwaną lex deweloper, która pozwala uzyskać decyzję o zlokalizowaniu inwestycji na podstawie uchwały rady gminy, przy czym inwestycja nie musi być zgodna z mpzp. Specustawa przewiduje również nieodpłatne odrolnianie gruntów, o ile rada gminy zdecyduje się przeznaczyć tereny rolne pod budownictwo mieszkaniowe. Ale najgroźniejsze w tym akcie prawnym jest to, że
jeden z zapisów specustawy znacznie skraca skomplikowaną procedurę dokonywania zmian w
mpzp. To może być zachętą dla zainteresowanych podmiotów do podjęcia ponownych działań
na rzecz wprowadzenia korekty w studium oraz w mpzp obszaru Południe Kabaty i przekwalifikowania funkcji przedpola Lasu Kabackiego z rekreacyjnej na mieszkaniową. Po wejściu w życie specustawy polityka przestrzenna rad gmin zyska kluczowe znaczenie. W kolejnej kadencji
samorządu należy więc być wyjątkowo czujnym.
Bez względu na to jaki będzie wynik październikowych wyborów i skład przyszłej rady dzielnicy Ursynów oraz Rady Warszawy, los drogocennych gruntów na przedpolu Lasu Kabackiego znajdzie się w centrum mojego zainteresowania. Trzeba będzie systematycznie czytać program każdej
kolejnej sesji rady miasta i w przypadku natrafienia na punkt obrad “zmiany w studium uwarunkowań i mpzp” bić w dzwony na alarm. Jeśli się nie obroni przedpola Lasu Kabackiego, będzie to
równoznaczne z zabudowaniem go ekskluzywnymi apartamentowcami, które na pewno zostaną
ogrodzone, ponieważ elity niechętnie widzą plebs przed swoimi rezydencjami. Tym samym kolejny wspaniały teren rekreacyjny w stolicy zostanie mieszkańcom na zawsze odebrany.
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Przypisując łatwo innym własne cechy,
I zwalczając coś, co sam najczęściej robi.
– Czy Pan mógłby poprzeć tezę dowodami?
Na to student: Oczywiście! Prosta sprawa.
Partyjnymi się posłużył cytatami,
Przykładami zaczął sypać jak z rękawa.
Pewien facet, co pozować chce na króla,
Gdy przemawia lub w radiowej jest audycji,
Do opisu nam pasuje tu jak ulał
I klinicznej odpowiada definicji.
Mając kompleks, chce być wielki, z innych szydzi,
Tłumi strach, bo w gruncie rzeczy tchórz się boi,
Szuka zemsty, innych ludzi nienawidzi,
Co typowym jest objawem paranoi.
– Dobry przykład – rzekł profesor. Mój szacunek.
A ja sesję podsumuję na gorąco:
Psychologia – najłatwiejszy to kierunek.
Dasz ten przykład, zdasz egzamin celująco!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Także na Facebooku

W prawo czyli w lewo

Tadeusz Porębski

Czyje macki sięgną pod Las Kabacki?

EGZAMIN Z PSYCHOLOGII
Pewien student na Wydziale Psychologii
Bardzo bał się egzaminu, miał ból głowy.
Na uczelni dość wysokie są wymogi,
A on nie znał wielu pojęć naukowych.

Gadka Tadka

Mirosław Miroński

Językowa megalomania?
ęzyk, czy to mówiony, czy też pisany – jest prawdziwą skarbnicą informacji o tych, którzy go używają, a nawet używali w odległej przeszłości.
Co więcej, w przeszłości informacje takie nie były chronione żadnym RODO, z którym mamy do czynienia dziś i z którym mamy wiele kłopotów. Przede
wszystkim, nie dla wszystkich jest jasne, jak RODO działa i w ogóle po co nam
coś takiego.
Owe uregulowania powodują niemałe perturbacje, jak np. w służbie zdrowia, wprowadzając
zamęt i niepewność, zarówno wśród personelu, jak i pacjentów. Niektórzy lekarze, zamiast zajmować się leczeniem, zastanawiają się teraz, czy aby na pewno nie popełniają przestępstwa, podając imiona i nazwiska swoich podopiecznych. Tym bardziej, jeśli ma to miejsce w obecności osób
postronnych mogących podsłuchać tzw. „wrażliwe dane”, które nie powinny przedostać się do
wiadomości innych. Do tej pory, sprawy tego rodzaju regulowały niepisane zasady dobrego wychowania i zdrowy rozsądek. Jak będzie po wprowadzeniu całej Unii Europejskiej, a więc i u nas
RODO jeszcze nie wiemy.
Teoria bowiem, nawet słuszna, jeśli chodzi o intencje, nie zawsze sprawdza się w życiu. Jak dotychczas, najlepiej na owym RODO wychodzą różnego rodzaju firmy doradcze oferujące usługi
z zakresu wiedzy i szkoleń dotyczących tego systemu. Tak więc, dla jednych RODO oznacza dodatkowe apanaże, a dla drugich stanowi realną groźbę kary. Kary wcale niemałej, bo nowa ustawa o ochronie danych osobowych zakłada możliwość nałożenia przez administracją publiczną
kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w wysokości 100 tysięcy, a na instytucje kultury 10 tys. złotych Nie są to, jak widać, kwoty bagatelne, tym bardziej, że w ostatecznym rozrachunku pieniądze z tytułu kar popłyną z kieszeni podatnika. Żarty się skończyły, tak
przynajmniej wynika z unijnego rozporządze„Teoria bowiem, nawet nia RODO.
Powróćmy jednak do języka, który jak wsposłuszna, jeśli chodzi o mniałem
na wstępie, jest źródłem informacji o
intencje, nie zawsze
nas samych, niezależnie od unijnych rozporząi niezależnie od tego, czy to się komuś podosprawdza się w życiu” dzeń
ba, czy nie. Ostatnio w naszym języku pojawiło się
słowo „mega”. Mówiąc szczerze, nie jest ono nowe. Ale bywa teraz używane w innym znaczeniu niż dotychczas. Obecnie przeżywa swoje przysłowiowe pięć minut. Czym tłumaczyć ten niekwestionowany wzrost popularności? Mega oznacza wielokrotność jednostki miary wielkości fizycznych o mnożniku 106 równej 1.000.000, czyli milionowi. Kto by się jednak zastanawiał nad tak przyziemnym rodowodem słowa? Ważne jest, że robi wrażenie. Przynajmniej na niektórych i można nim zastąpić wiele innych słów. Wprawdzie równie dobrze albo nawet lepiej byłoby użyć giga = 10003, tera = 10004, peta = 10005, eksa = 10006, zetta = 10007, jotta = 10008, ale na razie jesteśmy na etapie mega (milion czegoś) i to musi nam wystarczyć.
Aby powiedzieć, że coś jest wielkie, ogromne, świetne, wyjątkowe super lub ekstra, wystarczy użyć
słówka „mega”. Słyszymy więc ze wszystkich stron: mega, mega, mega….. i tak na każdym kroku.
Dlaczego? Bo tak jest łatwiej. Nie potrzeba myśleć. Nie potrzeba niczego rozróżniać. Np. zamiast:
zabawne, zatrważające, piękne, brzydkie, prawdopodobne lub nierealne, słyszymy – mega, bo
znaczy ono jedno, drugie i wszystko naraz albo nie znaczy nic. Tyle że jedno jest mega prawdopodobne, a drugie mega nierealne. Wszystko jednak jest mega. Mega stało się potwierdzeniem faktu, że wielu z nas chce sobie uprościć życie kosztem języka. Świadomie, bądź nie, rezygnuje z jego
bogactwa na rzecz prostych, żeby nie powiedzieć prostackich form. Niestety, przenikają one do języka, czyniąc w nim spustoszenie.
Właściwie nie ma w tym nic niezwykłego. Znane są od dawna przykłady używania słów zastępczych, wytrychów często jako przerywnik. Niektóre z nich zaczynają się na k… O dziwo, ten sposób komunikowania się z innymi rozmówcami wciąż jest popularny, zwłaszcza w niektórych środowiskach. Tego rodzaju zapożyczenia z subkultur przenikają do języka oficjalnego, do mediów.
Podchwytują je także copywriterzy, czyli autorzy sloganów reklamowych, dziennikarze, politycy.
Trudno się zatem dziwić, że otrzymujemy „mega oferty” albo, że któryś z polityków obiecuje nam
jakieś „mega rozwiązania”. Tymczasem język jest zapisem nie tylko naszych czasów, lecz także żywą kroniką tego, o czym mówimy, i jak mówiono setki lat temu. Warto przywołać jeden z najstarszych polskich zapisów (z 1483 roku) anonimowego autora o ówczesnych relacjach szlachty i
chłopstwa. Jest to satyra na leniwych chłopów, zdaniem autora – chytrych kmieci próbujących wywinąć się od pracy na rzecz panów. Pisze on:
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Chytrze bydlą z pany kmiecie,
Wiele się w jich siercu plecie.
Gdy dzień panu robić mają,
Częstokroć odpoczywają.
A robią silno obłudnie:
Jedwo wynidą pod południe…
Ile w tym historycznej treści! A i humor przy tym nie byle jaki. Dbajmy o język, bo jest on świadectwem naszych czasów, również dla tych, którzy przyjdą po nas.
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Kandyduję do Rady Ursynowa z listy KWW “Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów” w okręgu wyborczym nr V (Kabaty). Moje priorytety to m. in. urządzenie w ramach dyżurów radnego Punktu
Wsparcia dla Osób Poszkodowanych przez Urząd oraz uporczywe nękanie władz Warszawy o ucywilizowanie i radykalne usprawnienie obsługi pacjentów na oddziałach SOR, w szpitalach gdzie
organem założycielskim jest miasto (10 szpitali). To, co dzieje się na oddziałach SOR w Warszawie, przypomina bowiem piekło z poematu Dantego. O innych punktach mojego programu wyborczego będę informował w kolejnych wydaniach “Passy”.
W najbliższy piątek, 28 września, o godz. 19.00, zapraszam wyborców z Kabat na spotkanie w
NOK ul. Na Uboczu 3, podczas którego będę odpowiadać na pytania i w ramach promocji rozdawać egzemplarze autorskie mojej mini powieści “Turnus” o niezwykle bogatym życiu towarzyskim
w uzdrowisku Ciechocinek.
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Na drodze do Niepodległości – wrzesień 1918 roku

Początek rozbrajania okupantów
Marian Marek Drozdowski
1 września
-Przejęcie sądownictwa od
władz niemieckich przez Stanisława Bukowieckiego – dyrektora Departamentu Sprawiedliwości w Radzie Stanu, było traktowane jako początek zdobywania władzy państwowej.
2 września
-Początek rozbrajania okupantów przez Polską Organizację Wojskową i inne organizacje
o charakterze wojskowym na terenie Lubelszczyzny, Kieleckiego, Radomskiego i Zagłębia Dąbrowskiego.
- Po powrocie do Zakopanego, z obozu dla internowanych
oficerów legionowych, Mariusz
Zaruski (1867-1941) działał w
Zarządzie Towarzystwa Tatrzańskiego jako twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Komendant Nowotarskiego Obwodu Polskiej
Organizacji Wojskowej. W „Echu
Tatrzańskim”, po powrocie
zwierzył się swoim przyjaciołom: „ Stanąłem znów na płaścieńce, pod ostrym garbem, w
granitowej grani Tatry. Całe Tatry pode mną ...Wróciłem do was
, znów na was patrzę, czar piękna waszego wchłaniam całą treścią mojej duszy. Tatry Wy Boże
dziś niczyje!”.
Zaruski spotykał się często w
mieszkaniu Stefana Żeromskiego ( Zakopane, ul Kasprusia 21)
z Mistrzem polskiej prozy , gdzie
wspólnie z Wincentym Szymborskim – Zarządcą Dóbr Hrabiego Zamoyskiego, ojcem Wisławy Szymborskiej – planowali powołanie Polskiej Organizacji
Narodowej- Rzeczypospolitej Zakopiańskiej, która po 28 października 1918 r. uznała władzę
Polskiej Komisji Likwidacyjnej
na czele z Wincentym Witosem
i Ignacym Daszyńskim ( zob.
Henryk Stępień. Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997)
4 września
- Odwrót na całej linii frontu
armii niemieckiej na Zachodzie.
Niemcy wycofują się również z
pozycji we Flandrii. Odwrót
trwał do 9 września.
-W „Izwiestiach” moskiewskich podano komunikat o rozstrzelaniu Dory Kapłan za zamach na życie Lenina.
5 września
-Papież Benedykt XV wystosował list do Metropolity Warszawskiego abp Aleksandra Kakowskiego, w którym nawiązując do serdecznego przyjęcia
Wizytatora Pasterskiego Achillesa Rattiego przez Episkopat
Królestwa Polskiego, zaznaczył:
„ Niepłonną przeto żywimy nadzieję, że dzięki najzupełniejszej jednomyślności wszystkich
pasterzy polskich, do czego ich
niedawno zachęcaliśmy, nader
obfite i zbawienne skutki osiągnięte będą przy pomocy Bożej
w ich pracy w tych rzeczach, które dotyczą spraw wiary katolickiej. Szczególnie zaś ufamy, iż
serdeczny stosunek oddania i
uległości, jaki zawsze łączy Polskę ze Stolicą Apostolską w przyszłości jeszcze ściślejszym będzie.” ( Metropolia Warszawska

a narodziny II Rzeczypospolitej,
Warszawa 1998, s, 43)
-Dymisja drugiego gabinetu
Rady Regencyjnej Jana Konstantego Steczkowskiego. Po atakach
Międzypartyjnego Koła Politycznego – stawiającego na zwycięstwo Koalicji – Rada Regencyjna
odracza posiedzenie Rady Stany,
która już odbyła 14 posiedzeń
plenarnych.
-W Moskwie rozstrzelano bez
sądu Mariana i Józefa Lutosławskich – wybitnych działaczy ruchu narodowo-demokratycznego i Polonii rosyjskiej. Ostry
protest przeciwko temu morderstwu, na ręce Gieorgija Czyczerina, złożył 12 września Aleksander Lednicki.
7 września
-W Warszawie odbyła się premiera filmu „Carska faworyta”,
wytwórni „Sfinks”, o polskiej
tancerce, niezwykłej urody Matyldzie Krzesińskiej. W rolach
głównych wystąpili: Halina Bruczówna i Józef Węgrzyn.

kańska zaskoczyła Niemców wy- Tadeuszem Żarskim. „Wyrażał
cofujących się pospiesznie na on pogląd - pisze Jan Tomicki - iż
rozkaz gen.Erica Ludendorffa. nieuchronnie zbliżą się powszechna rewolucja socjalistycz13 września
na, która dokona się również na
- „W Białym Domu doszło do ziemiach polskich, a w jej wynispotkania Ignacego Paderew- ku powstanie dyktatura proletaskiego i Romana Dmowskiego z riatu, podobnie jak w Rosji RaWoodrow Wilsonem. Starali się dzieckiej. Dlatego opowiedział
oni przekonać Prezydenta się przeciwko sojuszowi ze stronUSA, że Polska jako kraj nie- nictwami należącymi do Komipodległy nie może istnieć bez sji Porozumiewawczej StronŚląska, Wielkopolski, Pomorza nictw Demokratycznych. Domaa przede wszystkim Gdańska.” gał się by partia przyjęła rewo( M.M. Drozdowski, Z dziejów lucyjny program działania i wraz
aktywności artystycznej i oby- z pozostałymi organizacjami rowatelskiej Igncego Jana Pade- botniczymi , tj. SDKPiL, PPS-Lrewskiego, Kraków-Warszawa ewicą i Bundem zaczęła przygo2018, s. 18)
towania do rewolucyjnego wystąpienia mas w celu przejęcia
13-1
17 września
władzy.” ( Jan Tomicki, Polska
- W Warszawie obrady niele- Partia Socjalistyczna 1892-1948,
galnego XIV Zjazdu PPS, pod Warszawa 1983, s. 184-185)
ochroną Pogotowia Bojowego .
W głównej rezolucji zjazdowej
14 września
czytamy: „ XIV Zjazd PPS
-Rozpoczęcie działań wojenoświadcza, że polskie masy pra- nych państw koalicyjnych na pocujące przeciwstawiają reak- łudniowym wschodzie Europy.
cyjnie-ugodowej Rady Regen- Oddziały francuskie i serbskie
cyjnej, tzw. Rządowi oraz Ra- po dowództwem gen. Francheta

9 września
W Jekaterynodarze zmarł popularny poeta legionowy Józef
Mączka. Przed śmiercią napisał
proroczy wiersz „Kiedyś”
„Kiedyś...po latach gdy
zcichną te fale
które nas w wirów
porwały odmęty,
kiedy upadnie huragan
krwi wzdęty,
i łzy obeschną i zmilkną już żaleze czcią ujmiecie pogięte pałasze
i zawiesicie na ścianach wysoko
i łzą serdeczną zabłyśnie
wam oko,
gdy wam powiadać będą
dzieje nasze...
I będzie pełen snów
każdy zakątek
polskich relikwii
i polskich pamiątek
i znowu ogniem
zapłoną wam lice
w te narodowe żałosne rocznicei w niebo pieśni popłynie orędzie
kiedyś –po latach – gdy
dzie Stanu, hasło Konstytuanty
nas już nie będzie,”
wybranej przez powszechne,
bez różnicy płci, równe, tajne,
( Ta co nie zginęła. Antologia bezpośrednie proporcjonalne
poezji, pieśni patriotycznej i nie- głosowanie, a zwołanej w wapodległościowej, Wybór Miro- runkach wolności politycznej...
sława Pałaszewska , Andrzej Zjazd stwierdza w szczególnoŻmuda, Warszawa-Rzeszów ści, że decyzja co do przyszłości
2008, s. 127)
Litwy i Białorusi zależy od ludów , zamieszkujących ziemie
10 września
dawnego Wielkiego Księstwa Li- Pierwsze wystąpienie poko- tewskiego... Zjazd poleca Cenjowe państw centralnych . Mini- tralnemu Komitetowi Robotnister Spraw Zagranicznych Au- czemu nawiązanie możliwie ścistrii Burian wysyła notę do słych stosunków z partiami sowszystkich państw walczących cjalistycznymi innych krajów, w
z propozycją nawiązania kon- szczególności społeczeństw sątaktu w jednym z krajów neu- siadujących z Polską” (Powstanie
tralnych . Nota zostaje bez odpo- II Rzeczypospolitej .Wybór dowiedzi.
kumentów 1866-1925, Warszawa 1981, s. 415).
11 września
Na Zjeździe zwyciężyła opcja
- Zakończenie procesu prze- centrowa, reprezentowana przez
ciw internowanym oficerom i Tomasza Arciszewskiego, Mieszeregowcom spod Rarańczy. Z czysława Niedziałkowskiego i
Wiednia nadane zostają tele- Feliksa Perla – walki o rząd kongraficznie wskazówki dotyczą- solidacji demokratycznej, skuce wyroku. Sąd skazuje oficerów piającej kierowników PPS, runa degradację na sierżantów i chu ludowego, POW i przywódwysyła na front włoski.. Skazani ców inteligencji demokratyczopuszczają Marmaros-Sziget i no-lewicowej.
zaczynają odbywanie kary od
Opcję konsolidacji narodoprzyznanego 4-tygodniowego wej, czyli walki o rząd reprezenurlopu.
tujący główne kierunki polityczne kraju, bronił przede wszyst12 września
kim Jędrzej Moraczewski, obok
-Wielka ofensywa gen. Focha Mariana Malinowskiego i Rajna południowym skrzydle fron- munda Jaworowskiego. Moratu zachodniego. Wojska francu- czewski był przeciwnikiem akskie zadają ciężką klęskę Niem- cji terrorystycznych POW i Pogocom. W bojach uczestniczyli żoł- towia Bojowego PPS. i prowanierze wszystkich armii koali- dził rozmowy z Międzypartyjcyjnych, w tym po raz pierwszy nym Kołem Politycznym.
dywizje amerykańskie pod doOpcję skrajnie lewicową rewództwem gen. Johna Pershin- prezentowali, przede wszystkim
ga. Akcja francusko-amery- reemigranci z Rosji, na czele z

smaczny. Regenci żądali od niego postawy bezstronnej – przyjął
ten warunek, a jest człowiekiem
uczciwym.” (Pamiętnik Księżnej
Marii Zdzisławowej Lubomirskiej , s. 673)
-Przybycie do Włoch Misji
Wojskowej Armii Polskiej we
Francji z księciem Leonem Radziwiłłem i kpt. Dienst-Dąbrową
dla przeprowadzenia rekrutacji
do Armii Polskiej w jenieckich
obozach we Włoszech wśród kilkudziesięciu tysięcy Polaków zaboru austriackiego, wziętych do
niewoli w walkach nad Isonzo i
Piavą.
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22 września
-W Warszawie w Agrykoli odbył się Zjazd Polskich Stowarzyszeń Sportowych i Gimnastycznych, połączony z zawodami
sportowymi oraz pokazami
gimnastycznymi. W Warszawie,w tym czasie, szczególną aktywność wykazywały: Warszawski Klub Wioślarski, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów na
Dynasach, Automobil-klub Warszawski, Klub Sportowy „Polonia”, Klub Sportowy „Korona”.
Klub Sportowy „Legia”, Akademicki Związek Sportowy. W Zarządzie Miejskim za czasów prezydenta Piotra Drzewieckiego
powołano Referat Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego.
25 września
-Bułgaria wystąpiła do Ententy z propozycją zawieszenia
ognia i rozpoczęcia rokowań pokojowych. Gen. Franchet
d`Esperey odrzucił bułgarską
propozycję,

d’Esperey w rejonie Macedonii
zadają druzgocącą klęskę wojskom bułgarskim, niemieckim i
austriackim. Wojskami państw
centralnych dowodził gen. Falkenhayna.

27 września
-Zwycięska operacja armii angielskiej na północnym skrzydle
frontu zachodniego. W bitwie
pod Combrai Anglicy odrzucili
dywizje niemieckie do Catelet i
zajęli St Quentin. Walki trwały
11 dni.
-W dniu tym Księżna Maria
Lubomirska zanotowała : „1.
Wojna na schyłku - wstępujemy
w nowy okres likwidacyjny, rozdział ostatni najważniejszy, najciekawszy, w pewnym sensie
najtrudniejszy, bo utrwalający
niebezpieczeństwo lub bezpieczeństwo. 2. Już nie czas w kraju na żadne orientacje , układy
czy przymierza, dziś trzeba pracować wewnętrznie , zbratać naród, uzgodnić się, połączyć w samoobronie przed wrogiem socjalnym, który by unicestwił
kwietne pąki naszej swobody...Rada Regencyjna, obryzgana zarzutami, musi się jak najprędzej zwrócić do narodu,
wyjść z osamotnienia, złączyć
się z rodakami w kojarzącej
ofiarnej pracy wewnętrznej. Tej
chwili czekam i wygląda z natężeniem mej istoty”
(Pamiętniki Księżnej...s. 675)

17 września
W Warszawie z połączenia
Wyższej Szkoły Rolniczej oraz
Wyższych Kursów Leśnych powstała Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Jej pierwszym rektorem
został Józef Mikułowski-Pomorski( 1868-1935).Od 1911 r Dyrektor Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, zwanych Kursami Pomorskiego. W latach 19151916 Naczelnik Wydziału Oświecenia Publicznego Komitetu
Obywatelskiego M. St. Warszawy. W 1917 r. Wicemarszałek
Tymczasowej Rady Stanu, a w
28 września
1918 r. Rady Stanu. Jeden z naj-Rząd Francuski zawarł umobliższych współpracowników wę z Komitetem Narodowym
Piotra Drzewieckiego Prezyden- Polskim, któremu przyznał wyta Warszawy lat 1917-1921.
łączność w decydowaniu o osobie wodza Armii Polskiej we
20 września
Francji oraz przywilej opiniowa-Księżna Maria Lubomirska nia w sprawie użycia tej Armii
zanotowała w swym Pamiętniku przez Francję. Oddziały polskie
: „Rada Regencyjna sądzi , że walczące boku Koalicjantów
dalsze pertraktacje z Niemcami przeciw Niemcom, nie tylko na
są możliwe : ministerium się froncie francuskim, stanowić
więc tworzy – (Jan) Kucharzew- miały jednolitą armię.
ski dziś przyjął godność premiera. Janusza Radziwiłła szkoda w
29 września
tej chwili zużywać i marnować;
-Popłoch w naczelnym doz braku ludzi wybór padł na Ku- wództwie niemieckim. Na nadcharzewskiego, chociaż nie jest zwyczajnych naradach w Spa –
on odpowiedni, bo miękki, lite- Ludendorff , szef sztabu i Hinracki i zdecydowany zwolennik denburg, naczelny wódz – wzyrozwiązania austriackiego. Z wają rząd niemiecki do natychtych przyczyn i Niemcom nie miastowego zawarcia pokoju.

Na naradzie ustalono, że należy to przeprowadzić przez parlament, a propozycję skierować
bezpośrednio do prezydenta
USA Woodrowa Wilsona.
-Przyjazd do Bordeaux pierwszej kompanii sanitariuszek z
Polskiego Białego Krzyża ze Stanów Zjednoczonych, zorganizowanej przez Helenę Paderewską
dla opieki przede wszystkim sanitarnej nad żołnierzami Armii
Polskiej we Francji.
30 września
- Bułgaria skapitulowała i
podpisała w Salonikach traktat
pokojowy z Francją i Wielką
Brytanią.
- Odezwa Wilhelma II do narodu niemieckiego z wezwaniem o współpracę nad określeniem losów ojczyzny za pośrednictwem parlamentu.
- Po 85 dniach rozprawy przeciwko legionistom spod Rarańczy w Marmaros-Sziget przewodniczący składu sędziowskiego otrzymał na sali rozpraw informację, że cesarz Karol I podjął decyzję o abolicji wobec
oskarżonych.
- We Lwowie Ukraiński Komitet Narodowy w wyniku tajnej narady z arcyksięciem Wilhelmem Habsburgiem uzyskał
nominację sotnika Dymitra Witkowskiego na wojskowego kierownika akcji powstańczej w
Galicji Wschodniej.
- Przebywający do połowy
października 1918 r. w więzieniu
niemieckim,w Cytadeli Modlińskiej, Władysław Grabski napisał
broszurę „ Cele i zadania polityki agrarnej w Polsce”, w której
przedstawił archaiczność polskiego systemu agrarnego. W
odzyskanym państwie niepodległym – podkreślał – gromady
wiejskie powinny tworzyć kółka
rolnicze, spółki melioracyjne ,
spółki mleczarskie, spółki kredytowe, sklepy spożywcze. Fachowy aparat służb rolnych, we
współpracy z samorządem powiatowym i gminnym, powinien
pomóc wsi uregulować serwituty, przeprowadzić komasację
gruntów i nauczać rolników kooperacji ekonomicznej, sprzyjającej powstawaniu zrzeszeń i
spółdzielni. Parcelacja jest procesem niezbędnym i korzystnym,
gdyż zwiększa ona ilość drobnych posiadaczy gruntów. Powinna być przeprowadzana
ewolucyjnie, nie powinna niszczyć dotychczasowych centrów
kultury rolnej i powodować
wzrost bezrobocia wśród robotników rolnych. ( M.M. Drozdowski, Władysław Grabski, Rzeszów-Warszawa, 2004, s. 75)
-Warszawa tego okresu, według wspomnień dr medycyny,
wybitnego społecznika Józefa
Zawadzkiego, była spokojna, cicha i bardzo biedna. Miasto pustych ulic, żebraków, skromnych
ubiorów mieszkańców, zniszczonych bruków, rozkopanych torowisk tramwajowych z wyciągniętymi dla okupanta kablami,
nie odnowionych tramwajów, z
których znikły skórzane pasy i
tłumnych ogonków ludzi stojących po kartkowe przydziały
chleba, cukru i węgla. Nad losem mieszkańców, chroniąc ich
przed wywózką na roboty w niemieckich przedsiębiorstwach i
gospodarstwach rolnych, dbającym o realność kartkowych przydziałów, opiekę nad rosnącą liczbą szkól elementarnych i opiekę
nad wojennymi uchodźcami,
czuwał Zarząd Miejski na czele z
prezydentem stolicy Piotrem
Drzewieckim. (Józef Zawadzki, Warszawa w czasie okupacji
niemieckiej, „Kronika Warszawy” nr. 7-9, 1928, s. 30).
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BEZPOŚREDNIO sprzedam
mieszkanie na Ursynowie, przy
ul. Surowieckiego. 4 pokoje
(74,5 m2), cena 640 tys. zł do
negocjacji. Tel. 724 318 220
PANI poszukuje
do wynajęcia kawalerki
lub małego mieszkania
na Ursynowie,
506 063 818
BIURO KREDYTOWE
Pożyczki na oświadczenie
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ przedmioty
z likwidowanych mieszkań,
601 235 118; 22 253 38 79
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

PILNIE ODSPRZEDAM
działający od 16. lat
na Ursynowie pub
z pełnym wyposażeniem
gastronomicznym,
(ogł. nie dotyczy nieruchomości)
601 22 92 20

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Kabaty, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
! Mokotów, 3 pok. 48 m2,
350 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska, 118
m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2
okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 93 m2,
super okazja tylko 550 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, 90 m2, 3 pok.
950 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 114 m2,
do wejścia, c. 490 tys. zł.,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 280 m2. Cena 1 mln
950 tys. zł, do neg., 601 720 840

! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
290 tys. zł, 601 720 840,,
! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1 mln 250 tys. zł, do
neg., 601 720 840,,
! Stegny, 55 m2, 3 pokoje, 400
tys. zł, 601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka budowlana
Józefosław, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera,
601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
Lokale handlowe :
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Ochota, do sprzedania
144 m2, lokal z najemcą na 10 lat,
stopa 8%, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

MĘŻCZYZNA do sprzątania, oś.
zamkniete, Ursynów, 606 737 678

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

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
OSOBY do pomocy seniorom z
dzielnicy Mokotów i Wilanów
zatrudnimy. Robienie zakupów,
odkurzanie, przygotowanie
posiłku, wykupienie leków, różne
wymiary godzin.
Tel. 607 165 030; 609 497 906
PILNIE poszukiwany pracownik
produkcyjny – Piaseczno. Mile
widziane kobiety - 725 258 529
PRZYJMĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 501 190 552

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 502 053 214
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
GLAZURA, malowanie,
tapetowanie, szpachlowanie,
remonty kompleksowo - firma
rodzinna, 692 885 279

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

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

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

KIEROWCĘ kat. B, jazda po
Warszawie, nie kurier, 535 170 170

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
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W niedzielę nowoczesny Służewiec w przedwojennym wydaniu

Fabulous Las Vegas piąty raz z rzędu?
W najbliższą niedzielę rozegrana zostanie 105. w
historii polskich wyścigów
konnych i 73. na torze Służewiec gonitwa Wielka
Warszawska. Jest to najpoważniejsza próba selekcyjna w sezonie wyścigowym z imponującej wysokości pulą nagród
220.500 złotych.
Francuzi mają gonitwę Łuk
Triumfalny, Niemcy Großer Preis von Europa, Czesi Wielką Pardubicką, a my warszawiacy

Wielką Warszawską. Rozgrywany na dystansie 2600 m wyścig
przyciąga rokrocznie na tor Służewiec tłumy mieszkańców stolicy. Utarło się powiedzenie, że
w życiu każdego warszawiaka
ważne są trzy daty: rocznica Powstania Warszawskiego, data
urodzin pierwszego potomka
oraz Wielka Warszawska. Pod
kątem selekcji wyścig jest ważniejszy niż Derby, ponieważ mogą w nim uczestniczyć folbluty
w różnych kategoriach wiekowych, z wyłączeniem dwulat-

Nasze Typy
Gon. I: The Auld Hoose, Sorreno, Tartaria, Salinger
Gon. II: Plejada, La Belle de Mai, Plantea,
Raising Diva
Gon: III: Mosanto, Montero, Miss Kossakówna, Sweet City
Gon. IV: Xawery, Incepcja, Cape Ducato, Umberto Caro
Gon. V: Nathan MNM, Arkano, Sixte, Worth Choice
Gon. VI: Amazing Nalah, Nurbanu Sihirli, Un Beso, Mukhadar
Gon. VII: Fabulous Las Vegas, Height of Beauty, Magnetic, Rain the Sun
Gon. VIII: In Time, Rebel, Karyntia, Kukulkan
Gon. IX: Rakisz, Novitor, Targa, Golden Glider.

ków. W Derby natomiast mogą
ścigać się wyłącznie folbluty
trzyletnie. Rekordowy czas w
Wielkiej Warszawskiej, będący
jednocześnie rekordem toru na
dystansie 2600 m, uzyskał w
2011 r. fenomenalny Intens
((2:40.3 sek.).
Tegoroczna Wielka Warszawska (niedziela 30 września,
godz. 16.30) zostanie rozegrana w ramach Jesiennej Gali okraszonej trzema innymi wyścigami
nagrodowymi, w tym dwoma
najwyższej kategorii A. Do gonitwy głównej zapisanych zostało dziewięć trzyletnich i starszych koni pełnej krwi angielskiej. Faworytem będzie trenowany przez Krzysztofa Ziemiańskiego Fabulous Las Vegas, który w tym sezonie wygrał już cztery gonitwy z rzędu, w tym klasyczne biegi Rulera, Derby i St.
Leger uzyskując miano konia
“trójkoronowanego”. Opromieniony sukcesami Fabulous raczej
nie powinien obawiać się krajowych rywali, poza imponującym
kapitalnym finiszem ogierem
Magnetic, z którym się jeszcze
nie mierzył. “Czarnym koniem”
wyścigu może być w ocenie “Pas-

sy” klacz Height of Beauty, szczególnie jeśli w niedzielę tor będzie miękki.
Wielką niewiadomą jest trenowany w Czechach ośmioletni
wałach Autor. To folblut z bardzo
dobrym dystansowym “papierem”, który ścigał się z sukcesami na Zachodzie. W 2015 r. wygrał m. in. St. Leger Italiano
(G3), a rok wcześniej był drugi w
Mercedes Benz Stehrepreis Baden – Baden (Listed) oraz w silnie obsadzonej Langer Hamburger (G3) na dystansie 3200 m.
Jeśli przez trzy lata nic nie stracił ze swoich walorów, może być
twardym orzechem do zgryzienia dla naszych koni. Ojcem Autora jest brytyjski derbista Authorized po znakomitym Montjeu (3,8 mln USD na koncie),
natomiast ojcem nie bieganej
matki czeskiego wałacha ogier
Kahyasi ze stajni Agi Khana,
triumfator angielskich i irlandzkich Derby. Autora dosiadać będzie 23–letni czeski dżokej Martin Laube (104 wygrane gonitwy w 1385 startach).
W niedzielę wyremontowany przez Totalizator Sportowy
wielkim nakładem sił i środków

„Trójkoronowany” Fabulous Las Vegas
zabytkowy hipodrom zmieni
swoją szatę z nowoczesnej na
przedwojenną. Z pozasportowych atrakcji najważniejsza to
konkurs dla publiczności na najpiękniejszą stylizację z lat dwudziestych. W tym roku przewodniczącym jury będzie Maciej Zień, ceniony projektant
mody. Ciekawie zapowiada się
finał Kawaleryjskich Mistrzostw
Polski, który zostanie rozegrany
w przerwach pomiędzy gonitwami. O stworzenie przedwojennego klimatu zadba uliczny

warszawski grajek Heniek Małolepszy, który na swojej bandżoli wykona najbardziej znane
warszawskie piosenki. “Ludzie
Tego Miasta” oraz stowarzyszenie “Gwara Warszawska” będą
prowadzić testy i konkursy z
wiedzy o warszawskiej gwarze,
sprzedawać odzież z warszawskimi motywami oraz wznowienia wszystkich książek warszawskiego barda Stanisława
Grzesiuka.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Fo t o T S

Brud i smród za Megasamem

Podczas, gdy rosną hałdy
gruzu, zrzucanego przez
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na teren zielony przy enklawie bloków
Surowieckiego 12 a, b i c
na Ursynowie Północnym,
na terenie dawnego bazarku za Megasamem powstaje… składowisko służb
oczyszczania miasta.
Mieszkańcy są oburzeni tym,
jak w okresie ostatnich miesięcy
zmienił się krajobraz na spokojnej ulicy Surowieckiego. Bazarek, choć też nie był najlepszym
sąsiedztwem, spełniał niezbędne

normy czystości w latach, gdy
prosperował i stanowił prawdziwe centrum lokalnego handlu.
Od dłuższego czasu jednak stoisk regularnie ubywa, a teren zajmuje miasto, które postanowiło
wykorzystać go jako – ni mniej,
ni więcej – składowisko.
Bywa tak, że trzymane są na
nim odpady przywożone z innych części Warszawy. Ów teren
stał się ponadto strefą przeładunkową dla śmieciarek, trzymane są tam też materiały budowlane.
Wraz z zapuszczeniem okolicy pojawiło się wiele negatyw-

nych zjawisk, spędzających aktualnie mieszkańcom sen z powiek. Tak oto zagościły w tamtym miejscu szczury, a także pojawiło się więcej podejrzanych
osób, poruszających się po
opuszczonym dziś niemal bazarku. Nie działa znaczna część latarń, które niegdyś go oświetlały. Mimo że miejsce często odwiedza policja, stało się ono
znacznie bardziej niebezpiecznie niż przedtem.
Taki stan rzeczy pozostawia
wiele do życzenia, a szalę goryczy przelał fakt przerobienia zieleni pomiędzy pobliskimi parkingami a ulicą Puławską. Drogowcy, mimo że skończyli budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego wiele miesięcy temu, urządzili tutaj gruzowisko. Piach i
pokruszony asfalt pochodzą
prawdopodobnie z budowy na
zupełnie innym odcinku.
Cieszyć może jedynie rekultywacja hali Megasamu oraz legendarnego neonu „Ursynów”.
Nie tak dawno został wyczyszczony i odmalowany, a obecnie
trwają testy przywrócenia mu
dawnego blasku. Jasnym światłem zabłysła już litera „U”.
Jako mieszkaniec osiedla Surowieckiego od urodzenia, a

więc od 21 lat, z przykrością patrzę na degradację tego terenu –
a prywatnie najbliższego mi otoczenia, w którym się wychowałem. Kandydując w nadchodzących wyborach samorządowych
do Rady Dzielnicy z listy PROJEKTU URSYNÓW, jako swój
nadrzędny cel stawiam doprowadzenie do tego, aby okolicę
tę uporządkować do czasu powstania tam nowej inwestycji.
Na razie teren objęty jest roszczeniami, co nie pozwala na istotne
zmiany, ale kiedy tylko pojawią
się już plany zagospodarowania
placu – zobowiązuję się poinformować o tym Państwa w pierwszej kolejności.
Bartosz Zawadzki

Po przerwie!
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Mieczysław Winiarski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

FINAŁ XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga
sobota, 29 września 2018, godz. 20
Teatr Kamienica Emiliana Kamińskiego, al. Solidarności 93 (Złoty Liść Retro’2008)
Wiera Gran – biograficzne widowisko muzyczne. W roli tytułowej – Justyna Sieńczyłło (Złoty Liść Retro’2012)
niedziela, 30 września 2018
godz. 11-16 - Ogród Saski, Jarmark Kreatywności w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (organizator: Fundacja Mali Bracia Ubogich)
W programie m. in. godz. 12.20 Recital Wojciecha Dąbrowskiego z udziałem ursynowianki Klaudii Kulik (nagroda publiczności
XIV OFPR) i Janusza Sobolewskiego (finalista XV OFPR), godz. 15 – potańcówka retro – prowadzi: DJ Wika (Złoty Liść Retro’2012)
Centrum Praskie Koneser, ul. Ząbkowska/Plac Konesera
W programie Święta Konesera m. in. godz. 13 – Szemrane szlagiery prezentuje Michał Fogg, godz. 20.30 - Koncert Jazz-Bandu
Młynarski&Masecki (Złoty Liść Retro’2018)
Dom Sztuki, Ursynów, ul. Wiolinowa 14, godz. 18
Wieczór LXXX W Starym Kinie, projekcja filmu Niebezpieczny romans (reżyseria Michał Waszyński, 1929)
Wprowadzenie: Stanisław Janicki (Złoty Liść Retro’2005)
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