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Gwałcenie języka i rozumu za jednym zamachem
Z
C

M

ożna odnieść wrażenie,
że w naszej rzeczywistości politycznej coraz bardziej wypada doceniać trafność
definicji sformułowanej przez po
wielekroć cytowanego tu kpiarza
Gabriela Lauba: „wolność słowa –
wy mówicie co chcecie, my robimy
co chcemy”. Nie wiem, w którym
momencie swego życia (1928 1998) ten polsko-czeski myśliciel
na to wpadł, lecz nie ulega wątpliwości, że trafił w sedno. Z jednej
strony bowiem nikt na razie nie
jest w stanie zaprzeczyć, iż wciąż
wolno u nas głosić w mowie lub w
piśmie wszystko to, co jest zgodne
z prawdą i nadal nie ma cenzury
zewnętrznej, a w grę wchodzi co
najwyżej autocenzura. Ktoś z własnej inicjatywy woli się ograniczyć w wypowiedzi, spodziewając
się, że nazbyt śmiały jej charakter
może przynieść negatywne dla
niego skutki.
akiej obawy nie miał przez
długie lata poseł na Sejm,
jak również senator z ramienia różnych ugrupowań – Stefan Niesiołowski, a teraz nie ma
posłanka PiS – prof. Krystyna
Pawłowicz, która nader często w
niegrzecznej formie mówi co wie,
acz zdaje się nie wiedzieć co mówi.
Ale to już differentia specifica niektórych polityków i nawet premier
Mateusz Morawiecki przekonał się
na własnym przykładzie, że stosując myślenie życzeniowe, łatwo mi-
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nąć się z prawdą i wypowiedziane
przez siebie słowa krytyki pod adresem ancien régime’u musiał publicznie odszczekać.
ytowany już Gabriel Laub
słusznie był zauważył, iż
ktoś, kto zna tylko jedną
prawdę, musi kłamać. Bodaj
Edward Gierek, dawny lider socjalistycznej Polski, podkreślał w swoich przemowach, że istnieje tylko
jedna prawda i innej prawdy nie
ma, więc słuszność może pozostawać wyłącznie po jednej stronie. A
w końcu okazało się, że jednak mądrzej świat postrzegał Józef Piłsudski, który zdobył się na refleksję, iż
„racja jest jak dupa”, każdy ma
swoją. Tym bardziej więc nie należy wierzyć politykom.
biecywanie gruszek na
wierzbie to u nich stały
fragment przedwyborczej
gry. Dlatego składający nieustanne obietnice kandydaci na prezydenta Warszawy do tego stopnia
zamącili mi w głowie, że wkrótce
spodziewam się mostów przez Wisłę co sto metrów i linii metra, która będzie miała końcową stację na
nowojorskim Manhattanie. A dlaczego nie? Jak już, to już.
procesie wyborczym
działa podobny mechanizm jak w trafianiu w
gusta publiczności z utworami
muzycznymi. Ludzie najbardziej
lubią słuchać tego, co już dobrze
znają. A przystępując do głosowania w wyborach parlamentarnych, prezydenckich lub samorządowych – chętnie nadstawiają
ucha, gdy określony kandydat
obiecuje obniżenie wszelkich opłat
i cen oraz wieku emerytalnego z
równoczesnym podwyższeniem
uposażeń, a do tego gwarantuje
szerokie inwestycje w sektorze publicznym, które mają ułatwić życie
na co dzień.

RYS. PETRO/AUGUST
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przedstawicielami Platformy zaczęli jednak iść o lepsze członkowie ugrupowań
konkurencyjnych. Solidarna Polska opatrzyła ulotkę ze zdjęciem
Zbigniewa Ziobry sugestywną zachętą: „Podpisz się pod Solidarną
Europom”, chcąc widocznie dorównać niezapomnianej Reni Beger. Wyrosły z Prawa i Sprawiedliwości doktor Andrzej Duda, od paru lat pełniący obowiązki głowy
państwa, napisał o „kolejnym
świadectwie żądów PO”, ogarnięty zapewne żądzą upokorzenia tej
partii. Z kolei Jarosław Kaczyński,
kierujący PiS-em, ale zwany też po
cichu prezesem Polski, uprzejmie
zapodał niezadowolonemu z pracy sądów Suwerenowi: „Proszę pamiętać, że zwykle sprawy są procedowane konkluzywnie po półtorej
roku”, znakomicie popularyzując
ewidentny błąd gramatyczny.
ojętnym uczniem doktora
Kaczyńskiego okazał się
wprędce wspomniany już
Mateusz Morawiecki, który najwidoczniej stara się naśladować w
mowie pryncypała i z pełnym przekonaniem użył w przemówieniu
publicznym sformułowania z identycznym błędem („półtorej roku”),
na co od razu zwróciła mu uwagę
polonistka Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Niestety,
bez skutku, bo ostatnio premier
powtórzył tę gafę, obiecując lepszą
przyszłość ludności Podkarpacia.
am nadzieję, że tak znakomici wykonawcy woli
Suwerena ograniczą się
w dalszym działaniu li tylko do
błędów językowych. A co do polszczyzny, to im dyskretnie przypomnę: na naukę nigdy nie jest za
późno.
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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ozumiejąc oddziałujących
na podświadomość elektoratu kandydatów najróżniejszej maści, z góry im wybaczam propagandową mowę-trawę i przelewanie z pustego w próżne. Wszak to tylko obowiązkowy
sznyt oratorski, analogiczny do
tego, jaki stosuje się na pogrzebach, w najmniejszym stopniu nie
krytykując nieboszczyków, ale wynosząc ich zalety pod niebiosa.
Gwałtu na polszczyźnie, jaką posługują się politycy, wybaczyć jednak nie mogę. Po cóż nam bowiem
hołubić mające ponad tysiąc lat
dziedzictwo kultury narodowej,
po cóż odróżniać język polski od

niemczyzny, angielszczyzny, francuszczyzny, skoro prominentni
przedstawiciele społeczeństwa
okazują się w swoich wypowiedziach półanalfabetami?
ogłem jeszcze tylko się
pośmiać, gdy reprezentująca ludową Samoobronę posłanka na Sejm Renata
Beger wzywała szczerze do walki
o „Polskę wolnom i sprawiedliwom”, cytując też kolegę, który
zauważył w jej oczach „kurwiki”.
Mogłem również wybaczyć byłemu już ministrowi finansów Janowi Vincentowi Rostowskiemu z
PO, że chciał ewentualnie zamieszkać w „Bydgoszczu” i do-
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strzegał gdzieś coraz więcej „poszlaków”, bo – jak informuje Wikipedia – jest on urodzonym w
Londynie i wychowanym na obczyźnie synem polskich emigrantów pochodzenia żydowskiego i z
tego względu może być w posługiwaniu się językiem polskim cokolwiek niedoskonały. Dużo gorzej
odebrałem wszakże ignorancję
dwu innych platformersów: ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który w coś
nie mógł „uwieżyć” na Twitterze,
i prezydenta Bronisława Komorowskiego, łączącego się z Japończykami „w bulu i nadzieji” po
trzęsieniu ziemi u tychże.
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Połączenie Ursynowa z Wilanowem

Szkoła Podstawowa nr 100 przy Tanecznej

Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

To była kadencja przełomu!
PASSA: Panie Burmistrzu, koniec kadencji to czas podsumowań. Jak przekrojowo, bez skupiania się na liczbach, mógłby
Pan podsumować ten czas?
ROBERT KEMPA: Ostatnie
cztery lata były dla Ursynowa
niewątpliwie kadencją przełomu. I to zarówno w zakresie inwestycji, jak i szeroko rozumianej aktywności władz dzielnicy.
Sztandarowe inwestycje tej kadencji to budowa Szpitala Południowego, rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 100 przy Tanecznej, budowa Domu Kultury na Zielonym Ursynowie czy
wreszcie uruchomienie cywilizowanego połączenia drogowego pomiędzy Ursynowem a Wilanowem. Żadnej z tych inwestycji nie trzeba uzasadniać – bowiem każdy wie, jak są one potrzebne i jak wpłyną na komfort
życia ursynowian. Obok budynku urzędu dzielnicy trwa także
budowa Domu Kultury na Wysokim Ursynowie. A przypominam
że na początku kadencji dzielnica nie miała ani jednego domu kultury.
Ostatnie cztery lata to rekordowe wydatki na ursynowską
oświatę. Nie sposób wymienić
tego, co zrealizowano w tym czasie, ale to chyba pierwsza w historii kadencja, w której w praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych na terenie
dzielnicy były prowadzone prace remontowe lub inwestycyjne.
Dzięki naszym decyzjom liczba
miejsc dostępnych dla przedszkolaków i uczniów zwiększyła
się o około 1500. Ponadto dzięki nowym inwestycjom nie będzie już szkoły podstawowej bez
własnego boiska. Bilans czterech
ostatnich lat to tak oczekiwany
plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, kilkadziesiąt nowych

sal lekcyjnych oraz pomieszczeń
które służą społecznościom
szkół. Miał wiec miejsce prawdziwy skok jakościowy w ursynowskiej oświacie. Ursynów
wzbogacił się także o kilka siłowni plenerowych oraz o nowe
place zabaw.
Mówi Pan o przełomie, a przecież w każdej kadencji realizowane są jakieś inwestycje. Co
dokładnie ma Pana na myśli?
Mówię o przełomie, bo za najbardziej wartościowe uważam
inwestycje, na które Ursynów
czekał przez lata. Do tego doszła
wyczekiwana przez lata efektywna praca ursynowskiego samorządu. Oczywiście, każda kadencja to zrealizowane inwestycje.
Ale to co było od lat przedmiotem
obietnic – dzięki determinacji i
zaangażowaniu – nam udało się
z sukcesem zrealizować. I to uważam za przełom. Przykładem jest
uruchomienie nowej linii autobusowej łączącej centrum Ursynowa z Osiedlem Krasnowola,
na którą to linię 239 mieszkańcy
tej części Ursynowa czekali od
1951 roku, czyli od przyłączenia
osiedla do Warszawy.
Za przełom uważam też dokonania obecnego zarządu w zakresie użytkowania wieczystego. To właśnie w tej kadencji, po
raz pierwszy od 13 lat, podpisane zostały umowy notarialne oddające grunty na rzecz spółdzielni w użytkowanie wieczyste.
Dzięki usprawnieniu współpracy zarówno wewnątrz urzędu,
jak i poprzez wiele spotkań ze
spółdzielniami udało się zwiększyć dynamikę tego procesu, na
którego wznowienie mieszkańcy czekali ponad dekadę. Pozwala to mieszkańcom posiadającym lokale na powierzchni około 44 ha na pełne wykorzystanie swojej własności.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury na Zielonym Ursynowie

Przełomem jest także radykalna poprawa w zakresie dostępności miejsc w żłobkach. Po rozpoczęciu kadencji sprawdziłem
stan ursynowskich żłobków
wraz liczbą 376 dostępnych
miejsc i uznałem że zmiana takiego stanu rzeczy jest priorytetem. Dzięki nowym inwestycjom
tej kadencji na Ursynowie cał-

to oczywiście ogromna liczba
mieszkańców Ursynowa, z którymi miałem okazję rozmawiać.
Były to m. in. rozmowy, jakie
przez całą kadencje przeprowadzałem w ramach wiosennych i
jesiennych edycji spotkań z
mieszkańcami. Wszystkie spotkania uważam za niezwykle
wartościowe, a wiele rozmów

kowita liczba miejsc w żłobkach
wzrośnie ponaddwukrotnie do
blisko 800 miejsc – czyli wzrośnie o więcej niż powstało w ciągu 40 lat istnienia Ursynowa.
A co poza inwestycjami i przełomowymi działaniami będzie
się Panu kojarzyło z mijającą kadencją?
W ubiegłym roku obchodziliśmy 40-lecie Ursynowa – był to
dla nas także rok intensywnej
pracy, gdyż poza inwestycjami
odbywało się dużo wydarzeń nawiązujących do jubileuszu naszej dzielnicy. Był to także czas
refleksji i spojrzenia na to, jak
przez te cztery dekady zmienił
się Ursynów. Drugie skojarzenie

było dla mnie źródłem inspiracji
i wskazówek, jak jeszcze lepiej
realizować oczekiwania mieszkańców. Kolejne źródło rozmów
to liczne konsultacje, jakie przeprowadziliśmy w ciągu tych czterech lat. Postawiliśmy w tej kadencji na komunikację z mieszkańcami i uważam, że była to
bardzo dobra decyzja. Prowadziliśmy liczne konsultacje, m.
in. dotyczące zagospodarowania terenu, jaki powstanie nad
tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
Dużo zrobiliśmy także w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego. Projekty poprawia-

jące bezpieczeństwo to doświetlenia przejść dla pieszych, szczególnie tych w okolicach szkół
oraz aktywne znaki mierzące
prędkość pojazdów przy przejściach. Wielokrotnie podkreślałem, że uzupełnieniem inwestycji jest szeroko rozumiana edukacja, dlatego zorganizowaliśmy
spotkania zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i seniorów.
I wreszcie ostatnia kadencja
to prawdziwa metamorfoza budynków przy ul. Kłobuckiej – które dzięki rozbudowie najbliższej
infrastruktury stały się osiedlem
modelowym. Osiedle na Kłobuckiej zyskało w tej kadencji dwa
oddziały biblioteki, Miejsce Aktywności Lokalnej, placówkę
wsparcia dziennego, a od czerwca na parterze budynku funkcjonuje publiczna przychodnia
zdrowia. Lada chwila rozpocznie się proces zasiedlania, nowo
wybudowane lokale komunalne zostaną udostępnione potrzebującym, rozpocznie też działalność żłobek.
A czy jest jakiś potencjał do
poprawy, coś, co w Pana ocenie
szczególnie warto jeszcze poprawić?
Oczywiście, zawsze jest potencjał do poprawy i miejsce na
nowe wyzwania. Uważam, że
dużym wyzwaniem jest na Ursynowie realizacja projektów z
Budżetu Partycypacyjnego. Od
początku tej kadencji robimy
dużo, aby przybliżyć mieszkańcom projekty i samą ideę Budżetu. Nie wszystkie projekty z
ostatnich czterech lat udało się
zrealizować w terminie, nie
wszystkie realizacje uważam za
perfekcyjne. Realizacja projektów nie jest jednak łatwa – często są to nieszablonowe pomysły. Wyzwaniem jest też często
wybór wykonawcy – co zmusza

Budowa kolejnego domu kultury przy ul. I. Gandhi

nas do wielokrotnego powtarzania postępowań, a tym samym wydłużania czasu realizacji. To problemy, które dotyczą
wszystkich dzielnic realizujących pomysły mieszkańców. Widzimy spadającą w skali całego
miasta liczbę głosujących na
projekty. Ale na Ursynowie mieliśmy w tym roku aż 168 dopuszczonych do głosowania pomysłów mieszkańców – jest to
największa liczba w pięcioletniej historii ursynowskiej partycypacji. To na Ursynowie zgłoszono najwięcej projektów spośród wszystkich warszawskich
dzielnic. Dlatego sądzę, że właśnie Budżet Partycypacyjny będzie wymagał szczególnej uwagi w nadchodzących latach, a
Ursynów jest jedną z wiodących
dzielnic, która i tym razem musi dać dobry przykład.
Co chciałby Pan na koniec
przekazać mieszkańcom Ursynowa?
Przede wszystkim chciałem
podziękować za cztery wspólne
lata. Był to dla mnie czas niezwykle intensywnej, ciężkiej ale
i fascynującej pracy. Każdy dzień
był wyzwaniem, a dzięki wsparciu mieszkańców i pracowników
urzędu należy uznać mijającą
kadencję za niezwykle udaną.
Dzięki dobrej współpracy i
wspólnym dyskusjom łatwiej
podejmuje się trafne decyzje o
przeznaczeniu publicznych pieniędzy. Rolą burmistrza jest zawsze szukanie rozwiązań, wdrażanie pomysłów, i podejmowanie nie zawsze łatwych decyzji.
Te cztery lata były dla mnie niezwykle inspirujące i pod każdym
względem bardzo wartościowe.
I za to tym wszystkim, z którymi
pracowałem, i tym dla których
miałem przyjemność pracować –
serdecznie dziękuję!
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Trzy pytania do zastępcy burmistrza Łukasza Ciołko

Wielka muzyka na Ursynowie

PASSA: Z okazji 100-llecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzielnica organizuje cykl
koncertów o tematyce patriotycznej. Co czeka ursynowian w
najbliższych tygodniach?
ŁUKASZ CIOŁKO, zastępca
burmistrza Ursynowa: Doniosłą
rocznice świętujemy kulturalnie.
Sądzę, że udział w naszym koncercie to bez wątpienia szansa
na niezwykłe doznania muzyczne, ale też przejaw patriotyzmu.
W czasie koncertów, poza samą
muzyką, nie zabraknie motywów niepodległościowych.
Wszyscy zgromadzeni słuchacze
otrzymają od nas przygotowa-

ne specjalnie z okazji naszych
koncertów kokardy narodowe.
Pierwszy z cyklu koncertów odbył się 16 września i spotkał się z
entuzjastycznym odbiorem. Dlatego w najbliższą niedzielę 14
października serdecznie zapraszam na kolejny koncert, zatytułowany tym razem „Ursynów
dla Niepodległej”, który odbędzie się o godz. 16.30 w dolnym
kościele pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego – al. KEN 101. Będzie
to wkład lokalnej społeczności,
w tym ursynowskich muzyków,
w dzieło uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten koncert to gratka dla wymagającej ursynowskiej publiczności, ponieważ
nasz sąsiad, a zarazem kompozytor, Sławomir Czarnecki podjął
się napisania niedokończonego
dzieła I.J. Paderewskiego – Suity
G-dur. I choć mistrz Paderewski
nie dokończył kompozycji i nie
miał czasu do niej powrócić, zrobił to po 100 latach znakomity
kompozytor mieszkający na Ursynowie, który obchodzi właśnie jubileusz 50-lecia pracy
twórczej. Zatem po raz pierwszy od ponad stu lat utwór ten

zostanie wykonany w całości w
zamierzonej formie.
Podobno nie obędzie się też
bez wspaniałego koncertu w innej świątyni ursynowskiej...
Wielkim finałem naszego cyklu, a zarazem niezwykłym wydarzeniem artystycznym, będzie
uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, który odbędzie się 11 listopada w kościele Bł. Władysława
z Gielniowa Przy Bażantarni 3.
Usłyszymy najsłynniejsze utwory fortepianowe i orkiestrowe
Fryderyka Chopina, Ignacego
Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza oraz innych polskich kompozytorów. Często powtarzam, że wolność i niepodległość zawdzięczamy nie tylko
wybitnym mężom stanu, żołnierzom i politykom, ale także genialnym twórcom, pisarzom, poetom oraz kompozytorom. Dlatego w naszym cyklu niepodległościowym oddajemy im należne miejsce w historii, a zarazem
rozkoszujemy się ich wspaniałymi utworami.
Co jeszcze dla miłośników
muzyki poważnej przygotował
urząd dzielnicy na najbliższe
miesiące?
W następną sobotę, czyli 20
października, pragnę z najwyższą przyjemnością zaprosić ursynowskich melomanów na koncert, w czasie którego zabrzmi
jedna z najwspanialszych kompozycji w dziejach muzyki czyli
„REQUIEM” Wolfganga Amadeusza Mozarta. To niezwykłe wydarzenie zaplanowane jest także
w kościele pw. bł. Wł. Gielniowa. Warto podkreślić, że w koncercie wystąpią nasi sąsiedzi,
czyli Ursynowski Chór Iuvenis
oraz Ars Chori, soliści: Aleksandra Klimczak, Małgorzata Bartkowska, Maciej Gronek oraz Tomasz Raff. Łącznie będzie aż 130
artystów pod dyrekcją ursynowianina Jakuba Kaczmarka.
Koncerty ursynowskich chórów
nieustannie gromadzą liczne
grono wielbicieli. Jestem przekonany, że nie inaczej będzie i
tym razem. Jesienny repertuar
muzyki klasycznej na Ursynowie
jest wyjątkowo bogaty, ale nie
może być inaczej, bo ursynowscy
melomani tego od nas oczekują.
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.

Imponujące jubileusze w Ratuszu
W miniona niedzielę 7 października w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza
29 par z Ursynowa świętowało jubileusze zawarcia
związku małżeńskiego.
Nie zabrakło życzeń od Zarządu Dzielnicy, kwiatów
i prezentów. Gratulacjom nie było końca.
Najdłuższy staż małżeński świętowali państwo Zofia i Marian Michalakowie, którzy sakramentalne tak wypowiedzieli 65 lat temu.
Pan Marian, pytany o źródło sukcesu tak długotrwałego związku, żartobliwie odpowiedział: „ciężko jest
do 60-tki, a po 60-tce to już z górki”. Pierwsza edycja jubileuszy została zorganizowana w związku z
40-leciem Ursynowa, jednak
ogromne zainteresowanie, z jakim
przyjęto uroczystość, sprawiło, że
władze dzielnicy zdecydowały o
wpisaniu jej do kalendarza ursynowskich imprez na stałe. W tym
roku ursynowską uroczystość
uświetnił występ Chóru Juvenis.

Bal na sto pięćdziesiąt par
Już po raz drugi odbył się BAL NA STO PIĘĆDZIESIĄT PAR … czyli Bal Przebierańców dla seniorów. Impreza odbyła się w Hali Sportowej UCSiR Hawajska (ul. Dereniowa 48). Tegoroczna zabawa
odbyła pod hasłem: „Kultury świata”. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo przebrali się w stroje nawiązujące do tego hasła. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Dzielnicy Ursynów. Był to fantastyczny sobotni wieczór, wspaniała i radosna impreza, w której wzięło udział trzysta osób. Uczestnicy bardzo gorąco dziękowali organizatorowi balu – Klubotece Dojrzałego Człowieka.
f o t o : Wa l e r i a G u ś c i o r a

Ursynowski Festiwal Organizacji Pozarządowych

W ubiegłą sobotę, 6 października, w Parku Lasek
Brzozowy Ursynowskie
Organizacje Pozarządowe
zrzeszone w Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecznego zaprosiły mieszkańców dzielnicy na swoje
święto, w trakcie którego
prezentowały aktualną
działalność i zachęcały
do wolontariatu.

Trzecia odsłona imprezy została zorganizowana pod hasłem
„Złap bakcyla NGO na Ursynowie”.
Organizacje pozarządowe
(ang. Non-Government Organization, popularny skrót NGO)
przygotowały mnóstwo atrakcji
prezentujących ich działalność.
Można było wziąć udział w
warsztatach kulinarnych, rękodzieła, malowania na jedwabiu.
Nie zabrakło atrakcji dla naj-

młodszych malowania buziek,
przejażdżek na kucyku, dmuchańców, popcornu, czy fotobudki. A na każdego kto dzielnie wykonał zadanie na każdym
ze stoisk ursynowskich organizacji pozarządowych czekała festiwalowa loteria fantowa.
W tym dniu można było spotkać i porozmawiać z organizatorami spotkań, zajęć, warsztatów
i innych działań realizowanych
dla mieszkańców w naszej dzielnicy oraz zapoznać się z ofertą
organizacji pozarządowych lub
wybrać miejsce dla spożytkowania własnych talentów i odrobiny
czasu w wolontariacie.
Tegorocznemu festiwalowi towarzyszyło miasteczko Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, na którym można było
wziąć udział w pokazach i
warsztatach pierwszej pomocy,
zgłębić wiedzę na temat bezpieczeństwa w symulatorach zderzeń lub pozyskać fachową poradę w kwestii fotelików samochodowych dla dzieci.

Cisza sprzyja nauce
Stołeczny ratusz rozpoczął pilotaż modernizacji akustycznej warszawskich
szkół. Dzięki temu poprawi się komfort
nauki uczniów oraz pracy nauczycieli. W
projekcie uczestniczy dziewięć szkół.
W trosce o uczniów i nauczycieli, władze Warszawy rozpoczynają projekt modernizacji szkół
nastawiony na wyciszenie korytarzy, sal gimnastycznych, świetlic oraz poprawę akustyki w salach
lekcyjnych. Problem hałasu dotyczy przede
wszystkim budynków projektowanych w czasach,
gdy kwestia komfortu akustycznego była pomijana. Dodatkowo, w szkołach podstawowych uczy
się teraz więcej o dwa roczniki dzieci – to skutek
ogólnopolskich zmian oświatowych. W skali Warszawy to o ponad 30 tysięcy więcej dzieci w budynkach szkolnych.
Jako pierwsza wyciszenie otrzymała Szkoła
Podstawowa nr 340 (ul. Lokajskiego 3) – w dniu
4 października odbyło się spotkanie poświęcone
tej tematyce. Władze miasta zamierzają wydać 5
mln na wyciszenie warszawskich placówek oświatowych. W czwartkowym spotkaniu udział wzięli także zainteresowani dyrektorzy szkół z innych
dzielnic. Po szkole oprowadzał dziennikarzy przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski, który jak sam zażartował – może już niemal
zrobić doktorat z tematyki związanej z wyciszeniem szkół (istotnie wykazał się imponującą wiedzą na ten temat). Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 340 Małgorzata Antonowicz podkreśliła, że
warunki pracy dla nauczycieli i uczniów udało
się poprawić dzięki wsparciu tej idei przez burmistrza Roberta Kempę i władze Warszawy, które na
spotkaniu reprezentował wiceprezydent Włodzimierz Paszyński i Małgorzata Żuber-Zielicz – przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Warszawy.
Dyrektor Antonowicz poinformowała, że po wyciszeniu szkoły poprawiły się wyniki nauczania i
dzieci są znacznie mniej zmęczone, mają też szansę odpocząć w specjalnej strefie ciszy, jaką zorganizowano w jednym z pomieszczeń szkoły. W czasie zwiedzania szkoły widać było, że dzieci ko-

rzystają z tej strefy. Uczniowie i nauczyciele korzystają także ze zmodernizowanych sal lekcyjnych,
świetlic, korytarzy, stołówki, sali gimnastycznej.
Na sufitach i częściowo na ścianach zostały zamontowane dźwiękochłonne płyty oraz panele
ścienne ograniczające poziom hałasu. W każdym
pomieszczeniu najpierw były przeprowadzone
badania, jaką powierzchnię należy obudować tymi materiałami.
– Dzielnica Ursynów w wielu dziedzinach jest
liderem i prekursorem – tak jest też w przypadku
wyciszenia placówek oświatowych. To właśnie na
Ursynowie rozpoczął się pilotaż modernizacji akustycznej warszawskich szkół. Chciałbym podziękować Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej nr
340 , a w szczególności panu Robertowi Wojciechowskiemu za ogromną pomoc i zaangażowanie
w realizacji tej niezwykłej i innowacyjnej inwestycji. Ze zmodernizowanych sal lekcyjnych, świetlic,
korytarzy, stołówki oraz sali gimnastycznej będzie
korzystać cała społeczność szkoły. Po wyciszeniu
dzieci są znacznie mniej zmęczone, poprawiły
się także wyniki nauczania – informuje burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.
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Rozmawiamy z Ewą Janczar, radną miasta stołecznego Warszawy

Wiedza, doświadczenie, emocje i współpraca
PASSA: Jest pani radną miasta
stołecznego Warszawy. Mijająca kadencja jest Pani pierwszą
w Radzie Miasta. Być może jednak – nie ostatnią...
EWA JANCZAR: Jestem samorządowcem od ponad 20 lat.
Moje hasło wyborcze sprzed
czterech lat – Warszawa, wspólny dom – nic nie straciło na aktualności. Potrzeby każdej
dzielnicy są różne, to Warszawa
jest jedna dla nas wszystkich.
Warszawa, w której każdy
mieszkaniec czuje się dobrze.
Chcę Warszawy nowoczesnej,
przyjaznej dla każdego, a jednocześnie szanującej tradycje.
Najważniejsze dla mnie jest
podnoszenie jakości życia
mieszkańców.
Planowanie przestrzenne to
jedno z zagadnień, którym zajmowała się Pani w Radzie Warszawy...
Plany zagospodarowania
przestrzennego mają bezpośredni wpływ na nasze najbliższe
otoczenie i jakość życia. Kilka
przykładów z Ursynowa. Udało
się utrzymać Plac Wielkiej Przygody jako teren zielony. Drugi
ważny plan to plan dla okolic Tesco. Uchwałę w tej sprawie podjęliśmy 27 września 2018 roku.
Na Kabatach chcemy nowoczesnej galerii o charakterze lokalnym, a nie ogólnomiejskim. Będę o to zabiegać i cały czas problem monitorować.
Jakie najważniejsze sprawy
udało się pani doprowadzić do
końca?
Było wiele takich działań.
Między innymi doprowadziłam
do zabezpieczenia środków fi-

nansowych na rzecz modernizacji ul. Karczunkowskiej i ul.
Baletowej, parku nad POW, parku i szkoły w miasteczku Wilanów. W sytuacji kryzysowej
wprowadziłam do budżetu
dzielnicy Ursynów środki finansowe na remonty dróg, placówek oświatowych, boisk i obiektów sportowych, wzbogacenie
oferty kulturalnej, sportowej i
programy zdrowotne na Ursynowie. Zainicjowałam uruchomienie programu pilotażowego na rzecz zmniejszenia hałasu w szkołach, a ten program
udało się wprowadzić w szkole przy ul. Lokajskiego. Program
ma szanse być rozszerzony na
inne szkoły. Byłam zaangażowana w sprawy ogólnowarszawskie, np. darmowych biletów dla uczniów szkół podstawowych i rozszerzenia biletu
na obie strefy, a także w budowę Szpitala Południowego. Nie
różnicuję mieszkańców Warszawy według miejsca zamieszkania. Ale to mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa są dla mnie najważniejsi.
Jakie sprawy są najtrudniejsze?
Najtrudniejsze dotyczą zagwarantowania środków finansowych. Ilość dostępnych środków pozostaje ograniczona, a
ilość potrzeb nie. Walka o finanse jest bardzo trudna. Wymaga
kompromisów i umiejętności
negocjacji. Ja jednak nigdy się
nie poddaję. W tej kadencji budżet dzielnicy Ursynów jest największy od lat. Dostrzegam w
tym swój osobisty sukces. Udało mi się wprowadzić środki fi-

nansowe dla wielu ursynowskich i wilanowskich inwestycji. Można składać wiele obietnic, ale bez zagwarantowania
odpowiednich środków w budżecie miasta, są one nie do zrealizowania.
Jakieś refleksje osobiste, którymi chciałaby się pani podzielić
z mieszkańcami?
Najwyżej cenię sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
W pracy radnego Warszawy
najważniejsze jest połączenie
wiedzy, doświadczenia, umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz empatii. Praca radnego uczy pokory i cierpliwości. To praca oparta na
wiedzy merytorycznej, prawnej
i proceduralnej oraz współpracy. Chciałam podziękować za
zaufanie, jakim mnie obdarzyli mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa, dając wyraz swoimi
głosami w poprzednich wyborach. Mam nadzieję, że moją
dotychczasową pracą i zaangażowaniem na rzecz Ursynowa
i Wilanowa ich nie zawiodłam i
że zaufają mi kolejny raz, o co
serdecznie proszę.
Jakie plany na przyszłość?
Po raz drugi kandyduję do Rady Warszawy. Jedna kadencja
to zbyt mało, żeby zrealizować
wszystkie plany. Radny Warszawy to dbałość o wszystkich
mieszkańców miasta. Ale uczciwie należy powiedzieć, że to
mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa są dla mnie najważniejsi.
W tym miejscu nie mam możliwości wymienienia wszystkich
planów. Do tych dzisiejszych
wraz z upływem czasu będą

dochodzić nowe. A w szczegółach to:
– uruchomienie oddziału pediatrycznego i geriatrycznego w
Szpitalu Południowym,
– programy na rzecz rekreacji
oraz pomocy i opieki medycznej
dla osób dojrzałych,
– połączenie drogowe Ursynowa z Wilanowem – przedłużenie ulicy Ciszewskiego,
– dalszy rozwój infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Zielonym
Ursynowie,
– bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla młodzieży licealnej,
– zwiększenie dostępności
miejsc parkingowych,
– poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych.
– żłobki, przedszkola, szkoły
rozłożone w przestrzeni obu
dzielnic.
- rozwój terenów zielonych
nad POW, ich budowa i ochrona przy blokach, na ulicach i
placach,
Będę podejmować działania
na rzecz przekształcenia terenów z uregulowanym stanem
prawnym w użytkowanie wieczyste, a dla zainteresowanych
mieszkańców przekształcenie
we własność.
Będę działać na rzecz budowy linii tramwajowej na Zielony Ursynów oraz do Wilanowa.
Nade wszystko dbać będę o jak
największe środki finansowe z
przeznaczeniem dla Ursynowa
i Wilanowa.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i bardzo proszę o głos 21
października.
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Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola
Rozmowa z Marią Jolantą Batycką–Wąsik, wójtem gminy Lesznowola – Kampus Nowych Technologii w Zamieniu to nowe perspektywy dla mieszkańców gminy

Ciąg dalszy zrównoważonego rozwoju Lesznowoli najważniejszym z priorytetów
wanie trasy S7 z jej węzłem drogowym
„Zamienie”, uzyska bliskie i dogodne połączenia drogowe z drugą częścią Parku
Technologicznego Politechniki Warszawskiej, który już funkcjonuje w rejonie ulicy Poleczki na warszawskim Ursynowie.
Dojazd do terminala portu lotniczego
Okęcie potrwa około 10 minut. Teren
przyszłego kampusu dzieli tylko 15 minut pieszego dojścia od stacji kolejowej
Warszawa Jeziorki. Tym samym mieszkańcy i pracownicy kampusu będą mogli
dotrzeć do centrum Warszawy w ciągu
około 30 minut. Warto dodać, że Zamienie posiada także obsługę komunikacyjna autobusami ZTM.

Maria Jolanta Batycka – Wąsik
Od 1998 roku wójt podwarszawskiej gminy Lesznowola, wybrana w
konkursie organizowanym przez TVP
SA „Wójtem Roku”, „Najlepszym Samorządowcem Roku”, wyróżniona
wieloma prestiżowymi nagrodami za
osiągnięcia w zarządzaniu jednostką
samorządu gminnego, m.in. I nagrodą w kategorii „Zasłużone Osoby” w
konkursie organizowanym od ponad
20 lat przez Fundację Rozwoju Demokracji. W 2011 r. Maria Jolanta Batycka – Wąsik została odznaczona
przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zacznijmy od wydarzenia, o którym w
sierpniu informowały wszystkie media.
Politechnika Warszawska ma budować w
Zamieniu Kampus Nowych Technologii,
który będzie finalnym miejscem testowania przez wybitnych naukowców najnowszych rozwiązań technologicznych.
To wielki zaszczyt dla gminy Lesznowola. Dlaczego wybrano akurat lesznowolskie Zamienie?
O lokalizacji tej inwestycji na terenie
Zamienia przesądziło wiele czynników.
Jednym z głównych był warunek bardzo dobrego skomunikowanie kampusu z obszarem metropolitalnym Warszawy, w tym z innymi ośrodkami naukowymi stolicy oraz wszystkimi pozostałymi
funkcjami centralnych usług metropolii.
W 2021 roku kampus, poprzez wybudo-

To wszystko prawda, ale dobre skomunikowanie ze stolicą posiada także
wiele innych podwarszawskich gmin...
Naszymi kolejnymi atutami przesądzającymi o zwycięstwie była dostatecznie duża wielkość dostępnego areału terenu inwestycyjnego, z dostępem do infrastruktury technicznej i społecznej.
Kampus w Zamieniu powstaje na obszarze aż 15 ha.
Kolejnym czynnikiem było uchwalenie przez Radę Gminy Lesznowola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego szybką realizację kampusu.
Równie istotnymi czynnikami było
opracowanie przez naszych partnerów
koncepcji biznesowej kampusu, systemu
jego zarządzania, montażu finansowego
projektu, znalezieniu partnerów biznesowych i naukowych, tak krajowych jak i
zagranicznych, bez których ta inwestycja nie byłaby możliwa.
Jednak w mojej ocenie kluczowymi
czynnikami przesądzającymi o tym, że
nasi partnerzy zdecydowali o lokalizacji kampusu w Zamieniu, największej w
skali Mazowsza inwestycji w B+R, było
poczucie wzajemnego zaufania stron,
ich wiarygodność oraz determinacja i
profesjonalizm wszystkich osób zaangażowanych w proces realizacji tej wyjątkowej inwestycji. Mamy pełną świadomość
jak ważne i determinujące przyszłość całej gminy Lesznowola jest powstanie
Kampusu Nowych Technologii i jakie ta
inwestycja otwiera perspektywy dla naszych mieszkańców. Jesteśmy bardzo
dumni, że KNT powstaje właśnie w naszej gminie.
Gmina Lesznowola od lat zalicza się
do najbogatszych i najlepiej zarządzanych gmin o statusie wiejskim. Wysokość budżetu z roku na rok rośnie. Jak
przedstawia się on w liczbach, jak idzie
o rok bieżący?

Budynek komunalno – socjalny w Lesznowoli w trakcie budowy

Wizualizacja szkoły w Zamieniu
Wysokość budżetu w 2017 roku to:
dochody – 196.059.346 zł, wydatki –
192.920.626 zł. Budżet w roku bieżącym przedstawia się następująco: dochody – 204.290.646 zł, wydatki –
208.704.794 zł.

Szkoła w Zamieniu

ce Kosowskiej za kwotę przekraczającą
11 mln zł. W chwili obecnej rozstrzygany jest przetarg na rozbudowę o blisko
4000 mkw. szkoły w Nowej Iwicznej,
która pochłonie nie mniej niż 22 mln zł.
Ruszyła także przebudowa ulicy Gminnej w Lesznowoli – koszt tej inwestycji to
Zanotowaliście państwo wzrost w od- 9.509.130 zł. Ponadto, w dalszym ciągu
niesieniu do roku poprzedniego?
realizujemy rozbudowę gminnej infraTak. W 2018 r. dochody gminy Leszno- struktury technicznej.
wola przekroczą 200 mln zł. ZaplanoPriorytety inwestycyjne na rok przywane dochody na koniec września stanowią kwotę 204 mln zł. W stosunku do szły?
wykonania w 2017 r. są wyższe o 4 proc.
To przede wszystkim kontynuowanie dużych inwestycji oświatowych, o
Czy skarbnik gminy przedstawiła już których wspominałam, czyli budowa
radzie prowizorium budżetowe na na- nowej szkoły w Zamieniu oraz rozbudostępny rok?
wa szkoły podstawowej w Nowej IwiczNie, mamy na to czas do 15 listopada nej. W przyszłym roku planujemy także
2018 r.
kontynuację budowy kanalizacji w Stefanowie.
Inwestycje to temat najbardziej interesujący obywateli. Jakimi środkami na inWłaśnie, a jak przebiega proces kanawestycje dysponowała gmina Leszno- lizacji gminy Lesznowola? To szczególnie
wola w 2018 roku?
ważna kwestia dla mieszkańców kraju
W 2018 roku planuje się, że wydatki in- będącego członkiem UE.
westycyjne wyniosą około 24 mln zł.
Proces kanalizacji gminy Lesznowola
jest realizowany konsekwentnie od lat i
Jakie inwestycje udało się państwu dobiega końca. Ostatnio zrealizowane
rozpocząć w bieżącym roku?
zadania to budowa kanalizacji w ŁoziDo większych inwestycji z pewnością skach, Jazgarzewszczyźnie oraz ul Konależy zaliczyć budowę nowej szkoły w lejowej w Starej Iwicznej (etap I i etap
Zamieniu. Budowa rozpoczęła się w lip- II). Obecnie w tych miejscowościach recu, koszt tego przedsięwzięcia to prze- alizowany jest etap III i ostatni. Wybuszło 38 mln zł. Następnie we wrześniu dowana została także kanalizacja sanirozpoczęły się prace na budowie nowe- tarna w miejscowości Podolszyn, obecgo 8 –oddziałowego przedszkola w Wól- nie prowadzone są prace przy budowie

kanalizacji w miejscowości Janczewice. Ponadto wybudowano kolektor kanalizacyjny łączący Stefanowo z oczyszczalnią ścieków w Łazach. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa kanalizacji w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin część
wschodnia i Wólka Kosowska cześć
wschodnia.
W naszej gminie wciąż rośnie liczba
mieszkańców. Powstają nowe domy, które należy zaopatrzyć w niezbędną infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną, dlatego oprócz dużych inwestycji cały czas prowadzimy rozbudowę sieci w
miejscowościach już skanalizowanych,
tak by obsłużyć naszych nowych mieszkańców.
Drogi to jeden z najważniejszych wyznaczników rozwoju każdej jednostki
samorządu terytorialnego. Dla Lesznowoli jednym z priorytetów powinno być
jak najszybsze wybudowanie drogi ekspresowej S-7
7, czyli południowego wylotu z Warszawy w kierunku Grójca z dwoma węzłami na terenie gminy Lesznowola. Na jakim etapie znajduje się realizacja tej inwestycji?
Budowa trasy S7 wykonywana jest
w systemie „Projektuj i Buduj”. Cały odcinek trasy, od węzła „Lotnisko” do Grójca, został podzielony na trzy odcinki realizacyjne A, B i C, których wybudowania podjęli się trzej różni wykonawcy.
W chwili obecnej wykonawcy trasy zakończyli prace projektowe swoich od-
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cinków i wystąpili do wojewody mazowieckiego z wnioskami o wydania odpowiednich decyzji ZRiD. Według zapewnień inwestora – Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad – spodziewany termin wydania tych decyzji to
przełom roku. Tak więc, prac budowlanych na całym odcinku trasy spodziewać się należy już wiosną 2019 roku.
Ekologia to temat równie ważny w dobie globalnego zatruwania środowiska
naturalnego. Zakończyliście państwo
proces usuwania z terenu gminy szkodliwego dla otoczenia azbestu?
W 90 proc. ten problem mamy rozwiązany. Równocześnie realizujemy
projekty ekologiczne dotyczące czystego powietrza, to jest wymiana pieców
węglowych na nowoczesne piece gazowe. Mierzymy też czystość powietrza
poprzez ustawianie w różnych miejscach gminy sensorów, jak również poświęcamy wiele miejsca edukacji z tego
zakresu.
Wybudowaliście państwo domy komunalne w Łazach i Zamieniu, z których
jeden, dzięki uzyskaniu dotacji z Banku
Gospodarstwa Krajowego, powstał praktycznie za darmo. Będą kolejne?
Tak. Kolejny budynek socjalno – komunalny powstaje na ulicy Bankowej w
Lesznowoli. Inwestycja jest już na ukończeniu, planowany termin odbioru to koniec bieżącego roku. Koszt projektu wyniósł 123.408 zł, zaś wartość robót bu-

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej, wizualizacja
dowlanych to 2.947.000 zł. Również w
przypadku tej inwestycji otrzymaliśmy
dofinansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego w kwocie 449.823 zł. Piętrowy budynek liczy 24 lokale. Lokatorzy
otrzymają w pełni wykończone mieszkania jedno lub dwupokojowe o powierzchni od 24 do 40 mkw.
Szkolnictwo i usportowienie młodzieży to oczko w głowie samorządu Lesznowoli. Czy w 2018 roku, zgodnie z tradycją, oddane zostały do użytkowania kolejne obiekty? Zanotowano spektakularne sukcesy lesznowolskiej młodzieży?
Nasza baza edukacyjno – sportowa
jest systematycznie modernizowana i
wzbogacana o nowe obiekty. Na terenie
naszej gminy mamy łącznie 38 placów
zabaw (nie licząc obiektów przy przedszkolach). W 2018 roku z zakresie sportu i rekreacji udało się zmodernizować
bazę placów zabaw, na przykład plac zabaw w Marysinie (całościowo) oraz plac
zabaw w Starej Iwicznej (całościowo).
Doposażyliśmy 8 placów zabaw w nowe
urządzenia zabawowe lub siłownie zewnętrzne, wybudowaliśmy też nowy plac
zabaw w Łoziskach i w Lesznowoli przy
ul. Okrężnej. Natomiast w Zamieniu
otworzyliśmy nowe pełnowymiarowe
boisko do piłki nożnej, zaś w Nowej Woli postawiliśmy już drugi w tej miejscowości street workout.
Dużą inwestycją był remont hali sportowej w Łazach, którego łączny koszt
wyniósł ponad 455 tys. zł. Do końca

października w Kosowie zostanie zamontowane mini boisko do piłki nożnej. Zimą ponownie pojawiło się w naszej gminie lodowisko, tym razem
mieszkańcy mogli korzystać z zadaszonego obiektu.
A nauka?
Kontynuowana jest dobra passa, jeśli chodzi o wyniki egzaminów osiągane przez uczniów szkół publicznych z
terenu naszej gminy. Z pewnością olbrzymi udział w tej kwestii mają warunki stwarzane przez samorząd. Mamy atrakcyjną ofertę dla uczniów, mianowicie bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych, które są opłacane z budżetu gminy oraz obszerny katalog specjalistów,
takich jak logopedzi, psychologowie,
terapeuci czy reedukatorzy . Oferujemy
naszym uczniom dodatkowe zajęcia z
języków obcych: angielskiego, niemieckiego, a także dodatkowo francuskiego
czy hiszpańskiego, a nawet chińskiego.
Udało nam się też wdrożyć różne innowacyjne projekty edukacyjne. Na
przykład szkoła w Mysiadle realizuje
program autorski, który spotkał się z
akceptacją mazowieckiego kuratora
oświaty. Polega on na tym, że wszyscy
uczniowie – najpierw w gimnazjum, a
teraz także ze szkoły podstawowej –
zostali wyposażeni w tablety, a zajęcia
prowadzone są w kooperacji z ich rówieśnikami za granicą, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Anglii. Ponadto
uczniowi szczególnie uzdolnieni oraz
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osiągający wysokie wyniki sportowe ważne dla miejscowej społeczności wydaotrzymują Stypendia Wójta Gminy rzenia miało miejsce 4 października.
Lesznowola. W tym roku przyznano je
Zgodnie z ustawą ma Pani przed sobą
21 uczniom.
maksymalnie dwie kadencje jako wójt.
Jakie wydarzenie w życiu gminy Lesz- Gdyby udało się wygrać kolejne wybory,
nowola w roku 2018 było dla Pani naj- co byłoby priorytetami dla wójt Marii Jobardziej satysfakcjonujące?
lanty Batyckiej – Wąsik w tych dwóch
W październiku były to z pewnością ostatnich kadencjach?
wydarzenia z okazji setnej rocznicy odJeżeli nasi mieszkańcy nadal obdarzą
zyskania przez Polskę niepodległości. mnie zaufaniem, to mówiąc najkrócej –
By umożliwić wszystkim mieszkańcom ciąg dalszy zrównoważonego rozwoju gmiświętowanie tej wyjątkowej rocznicy, ny – trasy S7 i obwodnicy drogowej 721, bo
samorząd gminy Lesznowola przygo- jest to nowe otwarcie dla naszej gminy.
tował kilkudniowy program obchodów, Dzięki temu tereny, które nie są jeszcze w
począwszy od historycznych gier tere- kręgu zainteresowania inwestorów, staną
nowych, okolicznościowej wystawy i się dla nich bardziej atrakcyjne – głównie
konkursu plastycznego, wielopokole- pod centra logistyczne i działalność usłuniowych Ognisk Patriotycznych, Tur- gową wzdłuż tras. Ponadto ważna jest bunieju Wiedzy Historycznej dla młodzie- dowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz
ży, poprzez uroczystości centralne atrakcyjnych miejsc do rekreacji, czyli twoprzed Urzędem Gminy i Koncert Galo- rzenie dobrego klimatu dla wypoczynku.
wy, na imprezie sportowej – Duathlonie
Ile godzin dziennie musi pracować kieNiepodległości XTB Lesznowola kończąc. Obelisk z pamiątkową tablicą od- rownik urzędu gminy, by, tak jak w przysłonięty podczas uroczystości central- padku Lesznowoli, utrzymać gminę w
nych oraz wieczorny koncert „Dla Nie- czołówce kolejnych prestiżowych ranpodległej”, to najważniejsze wydarze- kingów oceniających pracę samorządu?
nia kilkudniowego programu obchoDzień pracy wójta gminy jest długi. To
dów naszego wielkiego narodowego również aktywność w soboty i niedziele.
jubileuszu. Były to bardzo piękne i Jednak praca w samorządzie jest moją
wzruszające uroczystości.
pasją i z przyjemnością ją wykonuję. Po
Ogólnie, w całym 2018 roku wiele by- prostu lubię to co robię.
ło satysfakcjonujących wydarzeń. JedDziękuję za rozmowę.
no z ostatnich to wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkoR o z m a w i a ł : Ta d e u s z P o r ę b s k i
la w Wólce Kosowskiej. To niezwykle
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202 lata historii uczelni rolniczej i 100 lat nazwy SGGW

Wizytówka Ursynowa przyciąga młodzież
becnie SGGW zwiększa możliwości studiowania w języku
angielskim dzięki dofinansowaniu z unijnego programu POWER.
Na tym polu otworzono nowy kierunek: „Organic Agriculture and Food
Production”, kształcący fachowców w
zakresie ekologii w rolnictwie i produkcji żywności. Powstały też dwie nowe
specjalności: „Big Data Analytics” na
kierunku informatyka i ekonometria
oraz „civil engineering” na kierunku
budownictwo.
ektor Bielawski informuje też
z dumą o rozwoju infrastruktury badawczej w obrębie
uczelni: „W SGGW powstają kolejne
nowoczesne centra badawczo-wdrożeniowe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 uczelnia
otrzymała 33 miliony złotych dofinansowania na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia, w którym prace nad bezpieczeństwem żywności prowadzić będą wydziały Nauk o Żywności oraz Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Na

O

R

W nowym roku akademickim
przy Nowoursynowskiej naukę
na 38 kierunkach rozpoczęło
5728 studentów, w tym 300 cudzoziemców. O miejsce na niektórych kierunkach starało się nawet 10 kandydatów. Wykład inauguracyjny pt. „Niemożliwe stało się możliwym - odrodzenie Polski w 1918 roku” wygłosił prof.
dr hab. Wojciech Roszkowski.
ektor SGGW, prof. dr hab.
Wiesław Bielawski w swoim
inauguracyjnym przemówieniu z dumą przypomniał o początkach
uczelni, które sięgają założonego w
1816 roku Instytutu Agronomicznego
na warszawskim Marymoncie. Instytutu, który decyzją Rady Regencyjnej 17
września 1918 r. otrzymał nazwę - Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego , by w tym samym
roku już pod tą nazwą zainaugurować
w budynku dzisiejszej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu nowy rok akademicki. Już 22 listopada
1918 r. dekretem zatwierdzonym przez
naczelnika Państwa Józefa Piłsudskie-
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go, tej zasłużonej już wtedy placówce
nadano krótszą, utrzymywaną do dzisiaj nazwę, bez wstępnego przymiotnika „Królewsko-Polska”. Tak więc –
całkiem przypadkowo – w tym roku w
SGGW świętuje się niejako dwa stulecia,
bo z jednej strony to powrót ojczyzny do
samodzielnego bytu, z drugiej zaś nadanie placówce obecnej nazwy.
„Przez 200 lat funkcjonowania Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
nie tylko kształciła specjalistów z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa,
ale przede wszystkim wychowywała
patriotów” – podkreślił rektor. Niejako
potwierdzeniem jego słów była obecność na uroczystości inauguracyjnej
emerytowanego profesora SGGW Leszka Żukowskiego, w okresie II wojny
światowej członka Szarych Szeregów i
Armii Krajowej, więźnia obozów koncentracyjnych we Flossenburgu i Dachau, dziś – prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK.
trakcie uroczystości inauguracyjnej 28 września br.
rektor Bielawski powitał
studentów tymi oto słowami: „Postaraj-

W

cie się wykorzystać każdy dzień spędzony w SGGW na naukę oraz rozwijanie talentów i pasji. Korzystajcie z
wiedzy i doświadczenia waszych nauczycieli, sięgajcie po możliwości, jakie
stwarza nasz nowoczesny kampus”. A
trzeba przyznać, że studia w SGGW
cieszą się niezmiennie dużą popularnością. W tym roku zgłosiło się na nie ponad 15 tys. chętnych, w tym 38 procent z terenów wiejskich, a 61 procent
z samego województwa mazowieckiego. Tak samo jak rok temu największym zainteresowaniem cieszył się kierunek finanse i rachunkowość, na którym o 120 miejsc ubiegało się 1147
osób (blisko 10 kandydatów na jedno
miejsce). Niemal tak samo popularne
były: dietetyka (7,1 kandydata na jedno miejsce), logistyka, turystyka i rekreacja (6,9 kandydata), weterynaria
i informatyka (6,2 kandydata) i wreszcie biotechnologia (5,3 kandydata).
Rekrutacja ma formę bardzo prostą:
kandydaci rejestrują się przez Internet,
a kwalifikuje się na studia na podstawie
wyników uzyskanych przez każdego
kandydata na maturze.

lata 2018-2022 planowana jest realizacja projektu pod nazwą Innowacyjne
Centrum Nauk Żywieniowych. Na inwestycję, której całkowity koszt wynosi 62 miliony złotych, SGGW otrzyma z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie w wysokości 40
milionów złotych.
a Wydziale Medycyny Weterynaryjnej powstaje Centrum
Medycyny Regeneracyjnej.
Decyzją zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma 66 mln złotych dofinansowania na zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej. SGGW otrzymała również 28 milionów złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza - Edukacja - Rozwój
2014-2020”, by zrealizować projekt zintegrowany pod nazwą „Sukces z natury”. Jego celem jest wdrożenie zmian w
zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania
w obrębie uczelni” – dowiadujemy się
od prof. Bielawskiego.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
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Powiew historii
Warto pamiętać, że postanowienie Rady Regencyjnej z 17 września 1918 o
nadaniu funkcjonującemu od 1816 Instytutowi Agronomicznemu (od 1840 Instytutowi Gospodarstwa Wiejskiego) nazwy Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego było aktem wyprzedzającym niejako pełne wyzwolenie spod jarzma zaborców. Pierwsza inauguracja nowego roku akademickiego pod tą nazwą odbyła się 12 października 1918 w gmachu ówczesnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy Krakowskim Przedmieściu (dziś ulokowała się tam Biblioteka Rolnicza). Pierwszym rektorem KPSGGW był Józef
Mikułowski-Pomorski. Pierwsze „kwatery” tak nazwanej szkoły wyższej mieściły się przy ul. Hożej 74, Miodowej 23 i pl. Trzech Krzyży 8. W roku 1929 uczelnia przeniosła się wreszcie do własnego lokum, zbudowanego przy
ul. Rakowieckiej, skąd wreszcie – po otrzymaniu w 1956 terenów na Ursynowie i w Wilanowie – zaczęła się stopniowo przenosić na ulicę Nowoursynowską. W 1989 władze SGGW ulokowały się w dawnym pałacu Krasińskich, a w
2003 już wszystkie wydziały uczelni trafiły na Ursynów
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Jesienny namiot burmistrza Kempy

Sprawy jezdni i chodników

P

Bogusław Lasocki
Każda okazja dobra by porozmawiać z burmistrzem.Tym razem namiot burmistrza Roberta Kempy stanął w pobliżu metra Ursynów. W czwartkowe popołudnie 4. października mieszkańcy Ursynowa Północnego i
jak się potem okazało - również
innych rejonów naszej dzielnicy
– dosyć licznie przybyli, by opowiedzieć o problemach i zapytać
o ważkie dla nich sprawy.
amiot cały czas był pełny, dyskusje ożywione, dwie godziny przeznaczone na spotkanie minęły błyskawicznie. Sprawy lo-
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kalne dotyczące Ursynowa Północnego pojawiały się równolegle z problemami innych rejonów dzielnicy. Nic dziwnego, możliwość bezpośredniej rozmowy z burmistrzem nie zdarza się często,
a to okazja do informacji z pierwszej
ręki. Jednak żeby porozmawiać, trzeba
było odstać swoje w kolejce.
ani Danuta przyjechała aż z
osiedla Kazury, żeby dowiedzieć się jaka jest ostateczna
koncepcja dojazdu do żłobka. Temat
ograniczenia ruchu tranzytowego przez
osiedle, omijającego korki spowodowane budową POW, rozpala emocje mieszkańców do czerwoności. Ostatnio doszedł nowy wątek: dodatkowe dziesiątki samochodów dowożących dzieci do
żłobka w godzinach szczytu.
– Koncepcja sprowadza się do tego,
żeby był zakaz wjazdu lub ewentualnie
strefa zamieszkania – powiedział burmistrz Kempa. – Ale ja jestem zwolennikiem zakazu wjazdu, wyjąwszy oczywiście osoby posiadające uprawniające
identyfikatory, jednak bez szlabanu między Kazury 6 a 8, bo tam ze względów
prawnych szlaban nie może powstać.

Będziemy za to korzystać z pomocy policji albo straży miejskiej, żeby “edukować” tych rodziców, którzy tamtędy będą chcieli dowozić dzieci do żłobka. Problem jest zresztą złożony, gdyż część
osób z głębi osiedla chce bardziej swobodnego wjazdu, jezdni i szlabanów,
natomiast mieszkający bezpośrednio
przy wjeździe chcą mieć ciąg pieszo jezdny bez chodnika i ograniczenie ruchu. To jak gdyby chcieć zjeść ciastko i
mieć ciastko. Ja uważam, że brak chodnika jest gorszy dla mieszkańców Kazury 6 i 8, ale skoro większość chciała,
to poszło takie zlecenie do realizacji –
podsumował burmistrz Kempa.
olejny temat, tym razem ze
Stokłosów, dotyczył dzierżawy wieczystej. Właściwie był
to cały pakiet spraw, o których mówiły
przybyłe na spotkanie z burmistrzem
panie prawniczki ze spółdzielni Stokłosy. Niestety, problem polegał na tym, że
blisko półgodzinna “dyskusja” ciągle
się rwała, przerywana w trakcie odpowiedzi burmistrza dziesiątkami kolejnych pytań. Jest to tym bardziej dziwne, że reprezentanci wielkiej spółdziel-
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ni mieszkaniowej powinni rozstrzygać
swoje spory i kwestie raczej nie podczas spotkań publicznych dla mieszkańców, ale w trybie bardziej formalnym. Nic dziwnego, że zniecierpliwieni słuchacze szereg razy prosili o zakończenie tego wątku i umożliwienie
im zadawania pytań.
– Przepraszam, teraz ja!!! – udało się
przecisnąć w pobliże burmistrza pani
Zofii mieszkance Ursynowa od 1979
roku. -– Od trzech lat nie działają światła latarni przy Zamiany 15, które są
podobno własnością państwa, nie spółdzielni, a tam jest wjazd do przedszkola. I jeszcze niech mi pan powie, na jakiej zasadzie my mieszkańcy Zamiany
15 nie mamy miejsc postojowych dla
samochodów. Wyślizgał nas ZOZ, który po prostu postawił tam zapory... –
opowiadała mieszkanka. – Dobrze,
sprawdzimy z tymi światłami – odpowiedział burmistrz. – Ale zapewnienie
miejsc parkingowych dla danego budynku jest obowiązkiem zarządcy nieruchomości, a zarządcą nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa – wyjaśniał. – No ale oni odsyłali nas do pani Waltz (Hanna Gronkiewicz-Waltz –
prezydent m. st. Warszawy) albo do pana – żaliła się pani Zofia. – Ubolewam
nad tym, że zarządca nieruchomości,
który ma obowiązek zapewnić miejsca
parkingowe, odsyła do prezydenta miasta stołecznego Warszawy lub do burmistrza – stwierdził Robert Kempa. – Ubolewam i jeszcze raz powtórzę: obowiązek zapewnienia miejsc postojowych
dla danego budynku spoczywa na zarządcy nieruchomości. Zarządcą nie
jest ani pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ani burmistrz, tylko
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Stokłosy. My, jako miasto stołeczne Warszawa, tam gdzie możemy,
w pobliżu pasa ruchu drogowego budujemy dodatkowe miejsca parkingowe.
W tej kadencji wybudowaliśmy ponad
600 takich miejsc – wyjaśniał burmistrz
Kempa.
poro wątpliwości wywołała budowa chodnika pod Kopą Cwila. – Kto i po co robi tam autostradę transeuropejską, okropne wykopy, za ile i po co, szkoda pieniędzy –
pytała pani Maria. – Za czterysta kilkadziesiąt tysięcy złotych – stwierdził bur-
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mistrz. – A po to, żeby nie było wypadków, do których tam bardzo często dochodzi. Tam była dotychczas droga wyłącznie dla rowerów, na którą wchodzili piesi. Akurat budowa chodnika wynika z głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego. My
jako urząd dorzuciliśmy przebudowę
drogi rowerowej, która była kostką, na
drogę asfaltową. Te wszystkie hałdy zostaną wykorzystane do budowy chodnika, a potem drogi, a wykonawca ma
obowiązek zrekultywowania terenu –
wyjaśniał burmistrz.
prawa oświetlenia podniesiona została ponownie przy okazji tematu ul. Dunikowskiego, a
po sąsiedzku pojawił się również wątek
“zakątka Cybisa”, pozwolenia na budowę i drogi dojazdowej. W sprawie
pozwolenia na budowę burmistrz dyplomatycznie odesłał zainteresowanych
z pytaniem do syndyka, natomiast potwierdził wydanie pozwolenia dla drogi dookoła budowy.
rzybyłe w drugiej części spotkania “posiłki” z Kazury ponownie wywołały temat przejazdu przez osiedle i dojazdu do żłobka. Argumenty obu stron były identyczne jak podczas dotychczasowych
spotkań i jak dotychczas nie wniosły
nic nowego do tematu. Niemniej, kolejna rozmowa trwała prawie do końca
spotkania.
– Czekam już pół godziny, co z chodnikami wzdłuż Beli Bartóka? – głos pana Andrzeja przebił się przez wianuszek dyskutantów otaczających burmistrza. – Na wysokości Bartóka 6 jest nowy chodnik – mówił burmistrz. – Natomiast mamy do zrobienia część do
Skweru Muzyki Węgierskiej. Strony północnej na razie nie ruszamy – wyjaśnił
Robert Kempa.
statnie jesienne spotkanie z
burmistrzem skupiło sporą
grupę uczestników. Właściwie nie zrodziły się żadne konkretne
ustalenia, ale nie taki jest cel tego typu
spotkań. Najważniejsza jest możliwość
wyjaśnienia spraw czy nurtujących wątpliwości podczas rozmowy właśnie z
“główną osobą” w dzielnicy. A dla wielu osób to jedyna w praktyce możliwość
kontaktu z burmistrzem i uzyskania informacji z pierwszej ręki.
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I Ursynowski Bieg Bez Windy

Najwyższy wieżowiec dzielnicy zdobyty!

Niedzielny poranek 7. października przyniósł niecodzienne wydarzenie:
pierwszy raz na Ursynowie odbyły się zawody
wbiegania po schodach
wieżowca.
Miejscem współzawodnictwa
był budynek przy al. KEN 36
mieszczący Galerię Ursynów
obok stacji metra Natolin. To naj-

wyższy budynek na Ursynowie o
wysokości 56 m.
Impreza zyskała ogromną popularność i setka miejsc została
rozdysponowana w ciągu zaledwie kilku godzin. Biegi bez windy, bo tak czasem określa się wyścigi po schodach, cieszą się dużym i ciągle rosnącym zainteresowaniem. Najwyższy budynek,
udostępniany do biegania, to

Shanghai Tower liczący 632 m
wysokości i 128 pięter. Zawodnicy mają tam do pokonania ok.
550 metrów i 3,4 tys. schodów.
Natomiast najbardziej prestiżowy wyścig po schodach odbywa
się w Empire State Building w
Nowym Jorku w USA. Zawodnicy mają do pokonania łącznie
1576 stopni , czyli 80 pięter.
Ubiegłoroczny bieg wygrał Polak uzyskując czas 10:31. Rekordowy czas w tym biegu wyniósł
ok. 9,5 minuty.
Również w Warszawie odbywają się “biegi bez windy”. Do
najpopularniejszych zaliczane
są biegi po schodach Pałacu
Kultury i Nauki oraz w hotelu
InterContinental. W tym ostatnim zawodnicy mają do pokonania 49 pięter na trasie liczącej
1000 stopni.
Ursynowski wieżowiec udostępnia zawodnikom “tylko” 370
stopni na 15 piętrach. Ale i to
jest dostatecznie dużo, by wycisnąć z uczestników siódme poty.
Niemniej, dla doświadczonych
zawodników ten dystans to niewielka rozgrzewka. Zdobywczyni III miejsca wśród kobiet Marcelina Kopka, nawiasem mówiąc
zwyciężczyni wśród kobiet ostatniego Biegu Passy, bardzo się

śpieszyła i zaraz po uroczystym
wręczeniu medali pojechała na
... następne zawody, tym razem
już w biegu płaskim.
Zwycięzcą I Ursynowskiego
Biegu Bez Windy został Rafał
Hazan, uzyskując czas 1 minuta
i 5,86 sek. Następnymi byli Kamil Szymaniak i Paweł Zakowicz. Wśród kobiet zwyciężyła
Ilona Gradus z czasem 1:19,28,
zaś kolejne miejsca zajęły Aneta
Żernaczuk oraz Marcelina Kopka. Wśród uczestników była spora grupa klasyfikowana jako
40+, a najstarszy zawodnik liczył 66 lat.
– Myślę, że to bardzo udana
impreza – stwierdził po zawodach Antoni Pomianowski zastępca burmistrza Ursynowa i
inicjator I Biegu Bez Windy. –
Mieliśmy tutaj wytrawnych biegaczy, którzy pokonywali najwyższe budynki Dubaju czy
Szanghaju. Myślę, że wszyscy,
którzy wzięli udział, byli zadowoleni. Trasa była króciutka jak
na niektóre wieżowce, ale ciekawa, nietypowa, bo rzadko się
zdarza biegać po takich zwykłych miejskich budynkach. Ale
my jesteśmy dumni z naszego
ursynowskiego wieżowca i cieszę się, że taka impreza mogła się

odbyć. Mam nadzieję, że ta impreza na stałe zagości w naszym
kalendarzu. Niestety, setka zawodników to maksimum, na które możemy sobie pozwolić, bo
pamiętajmy, że jest to blok
mieszkalny. A na Ursynowie drugiego wyższego nie ma. Myślę,
że impreza będzie kontynuowana. Zawodnicy dobrze odebrali
te zawody, mieszkańcy byli wy-

rozumiali. Zresztą o zainteresowaniu zawodami świadczy fakt,
jak szybko wypełniła się lista
startowa. Widać, że takie nietypowe wydarzenia dla biegaczy
cieszą się dużą popularnością.
Mam nadzieję, że w przyszłym
roku uda się ponownie zorganizować tę imprezę – podsumował Antoni Pomianowski.
Bogusław Lasocki
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Ursynów stanął w korkach
FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

Przez budowę Południowej Obwodnicy Warszawy
zamykane są kolejne ulice. 21 września drogowcy
zamknęli skrzyżowanie
ul. Braci Wagów z Płaskowickiej. Wyjechanie z Ursynowa samochodem w
porannym szczycie graniczy z cudem. A będzie jeszcze gorzej.
Każdy, kto mieszka na Natolinie lub Kabatach i wybrał się w
ostatnim czasie w podróż do pracy samochodem, dobrze wie, że
wydostanie się z Ursynowa było
karkołomnym zadaniem. Na al.
KEN i ul. Stryjeńskich przybyło
aut, odkąd drogowcy musieli zamknąć połączenie ul. Braci Wagów z ul. Płaskowickiej. Pierwotnie miało to nastąpić jeszcze w
lutym tego roku, jednakże udało się odwlec w czasie to poważne utrudnienie drogowe aż do
21 września. W zeszłym tygodniu w porannym szczycie korek na al. KEN sięgał od skrzyżowania z ul. Płaskowickiej aż do
wysokości Galerii Ursynów. Zdenerwowani kierowcy próbowali
go omijać przez ul. Rosoła, Lanciego i Stryjeńskich, ale tam także wszystko szybko stanęło.
To niestety nie koniec utrudnień, jakie czekają zmotoryzowanych w związku z budową tunelu. Drogowcy odgrażają się,

że w przyszłości zamknięte zostanie także połączenie ul. Lanciego z ul. Płaskowickiej oraz zlikwidowany będzie lewoskręt z
ul. Rosoła w ul. Płaskowickiej
(jadąc od Kabat). Gdyby te zmiany weszły w życie, układ komunikacyjny na Natolinie i Imielinie
stałby się naprawdę nieznośny
– komentuje Piotr Pieńkosz, aktywista ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW. Kiedy to nastąpi? Tego niestety jeszcze nie
wiemy.
Oczywiście, idealnym rozwiązaniem byłoby przerzucenie się
kierowców na komunikację miejską, jednakże nie w każde miejsce w Warszawie da się nią wygodnie dojechać. Mieszkaniec
Ursynowa, który pracuje na Białołęce, w Rembertowie, czy Ursusie, żeby dojechać do celu
transportem publicznym, musiałby spędzić ponad godzinę w
podróży. Do tego często dochodzi konieczność załatwienia wielu spraw w ciągu dnia – zrobienia zakupów, odwiezienia dzieci do przedszkola czy odbycia
podróży służbowej. Wszystko to
sprawia, że czasem dla wielu
osób samochód jest jedyną
opcją. Jako stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW uważamy, że
dopóki nie powstanie konkurencyjna komunikacja miejska, nie
ma sensu karać kierowców zwę-

żeniami ulic i ograniczaniem ruchu samochodowego, tak jak
zrobiono to na wielu ulicach
Warszawy.
Dlatego PROJEKT URSYNÓW idzie do wyborów samorządowych z postulatem rozbudowy ul. Płaskowickiej do
dwóch pasów ruchu na odcinku
od ul. Pileckiego do Puławskiej.
Taka modernizacja jest konieczna, z uwagi na powstające tam
niemal o każdej porze dnia długie korki. Ponadto jesteśmy
zwolennikami budowanych oddzielonych od jezdni dróg dla
rowerów, zamiast malowania
pasów rowerowych. Przykładem szkodliwych rozwiązań są
ul. Dereniowa i Cynamonowa,
na których zdecydowana większość rowerzystów, zamiast pasów rowerowych wybiera jazdę chodnikiem.
Sytuacja z ul. Braci Wagów
pokazuje, że mieliśmy też rację
powstrzymując zwężenie ul.
Stryjeńskich. W 2016 roku naszą petycję sprzeciwiająca się temu pomysłowi podpisało aż
1800 osób. Dzięki temu, że powstrzymaliśmy ten irracjonalny
pomysł, poruszanie się samochodem po Ursynowie jest odrobinę bardziej znośne. Jesteśmy
jedynym stowarzyszeniem, które tak racjonalnie podchodzi do
infrastruktury drogowej. Jeśli
zależy Państwu na tym, aby odkorkować Ursynów, prosimy o
oddanie głosu w wyborach do
Rady Dzielnicy na bezpartyjny
komitet „Projekt Ursynów – Lokalnie Najlepsi”.
Maciej Antosiuk

Zdaniem radnego

Słuchajmy ludzi...

Pamiętam, jak oburzali
się przeciwnicy ulubionego przez mieszkańców
Bazarku „Na Dołku”, gdy
nie przenosił się w nowe
miejsce, bo nie miał jeszcze do tego oficjalnego
prawa. Krzyczano „Bazarek blokuje obwodnicę!”,
„Astaldi musi przecież
budować!”.
Pamiętam też jedną z moich
rozmów z dyrektorem w tej firmie, gdy usiłował mi udowodnić, że dobro klientów Bazarku
to drugorzędna sprawa. Teraz
słyszymy, że dobro Astaldi jest
zagrożone na świecie, firma ma
problemy, no i do końca nie wiemy, czy mamy już zacząć się bać
o przyszłość naszej obwodnicy.
Ale to jest najlepszy przykład,
że ignorowanie lokalnych potrzeb odbija się czkawką.

Oczywistym jest, że Południowa Obwodnica Warszawy
to strategiczna inwestycja dla
miasta. Ale Ursynów nie ma na
nią wpływu, co było szczególnie
irytujące, gdy np. chodziło o wyczekiwane przez mieszkańców
filtry. Aby spaliny z tunelu nie
truły połowy dzielnicy. Byliśmy
bezradni, słyszeliśmy za to, że
mamy się dostosować, odsunąć,
zrozumieć i przecierpieć. W tym
wszystkim był Bazarek „Na Dołku” i tysiące jego klientów, którymi grało ileś stron – od wykonawcy tunelu po lokalnych hejterów politycznych. Tak wiele
osób w tej sprawie zapomniało o
jednym – że i Bazarek, i obwodnica są w takim samym stopniu
dla ludzi. Nie jakiś statystycznych, tylko konkretnych, którzy
lubią, gdy szanuje się ich prawa.
Walcząc o przetrwanie i przeniesienie Bazarku, czułem się
trochę jak człowiek, który próbuje stanąć na drodze i zahamować bezmyślnie jadący do przodu czołg. W tym oszalałym pędzie może nie tyle samej budowy
obwodnicy, co deklaracji na ten
temat, nie Dzielnica, nie Warszawa, ale instytucja państwa
zapomniała, że kopie tunel nie
na pustyni, lecz wśród ludzi. I
nie jest wszystko jedno, jak budowa wpłynie na ich życie. I nie
jest wszystko jedno, co i kiedy
powstanie nad tunelem, oraz w

związku z tunelem, po zakończeniu budowy. Mieliśmy brać
manatki i uciekać przed spychaczami. Niczym Indianie przed
zbrojną armią konkwistadorów.
Mam nadzieję, że i Astaldi, i
instytucje państwowe, i wszyscy,
którzy chcieli nakręcać gorączkę związaną z budową tunelu –
wreszcie otworzą oczy. Wtedy
zobaczą ludzi. Mieszkańców Ursynowa. Którzy może chcieliby
dostać coś więcej niż park linearny nad tunelem. Proponowałem
Ursynowski Pasaż Sportowo-Rekreacyjny, który mógłby zadowolić wszystkich. Dajmy ludziom
wyrazić swe zdanie w prawdziwych konsultacjach społecznych.
Jako samorząd umiemy reklamować Budżet Partycypacyjny,
ale sam jego pomysł posiada tyle samo wad co zalet. Stoimy
przed wyzwaniem stworzenia
zupełnie nowej przestrzeni nad
przyszłą Południową Obwodnicą
Warszawy. Rozmawiajmy o tym
z ludźmi, bo to ich dzielnica.
Mieszkańcy chcą wiedzieć, co
tam powstanie, ale też gdzie
znajdzie swe miejsce ich Bazarek „Na Dołku”, bo nie będzie
przecież wiecznie koczował na
zlikwidowanej pętli. Przypominam, że obiecaliśmy to ludziom.
Piotr Karczewski
Radny Dzielnicy Ursynów
i kandydat na Radnego
w ko l e j n e j k a d e n c j i

„Prezent na całe życie”…
czyli dwujęzyczność na Ursynowie
Dzielnica Ursynów serdecznie zaprasza wszystkich rodziców dzieci narodzonych
w tym i ubiegłym roku do skorzystania z wyjątkowej propozycji, jaką dla nich
przygotowaliśmy. Nasza dzielnica przystąpiła do Międzynarodowego Programu
Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future”, mającego na celu edukację językową już od chwili narodzin.
,,Prezent na całe życie” to autorski program, którego celem jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski
nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób dziecko naturalnie – czyli na tych samych
zasadach jak pierwszy – nabywa drugi język. W ramach akcji 100 ursynowskich rodzin z małymi dziećmi otrzyma bezpłatne pakiety zawierające materiały drukowane: plakat, kolorowankę, instrukcję logowania wraz z kodem dostępu do materiałów online: filmami, piosenkami oraz radami i wskazówkami dla rodziców i opiekunów wraz z obrazkami, tekstami piosenek i tłumaczeniami w wersji cyfrowej (telefon, komputer, tablet) i przewodnikiem dla rodziców (e-book). Otrzymanie pakietu będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu się drogą mailową pod adres ursynow@dd.edu.pl
Wszystkich rodziców zainteresowanych udziałem w programie i otrzymaniem bezpłatnych pakietów Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 13 października 2018
r. (sobota) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej nr 136 im. J.U. Niemcewicza w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61.
„Narodziny dziecka to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas. Prezent, który przygotowaliśmy dla rodziców, daje najmłodszym mieszkańcom Ursynowa szansę na edukację
językową już od najwcześniejszych lat. Taka edukacja otworzy przed dziećmi ogromne możliwości rozwoju i będzie procentować przez całe życie” – mówi zastępca burmistrza Ursynowa Antoni
Pomianowski.

Niezbędnik wyborcy (2)

Kto jest kim na dziś
Kampania samorządowa
nabiera tempa. W Warszawie kandydatów z list partyjnych, a także tych, co
nazywają się bezpartyjnymi, nie brakuje. W obietnicach i wizjach świetlanej
przyszłości dla Warszawy
prześcigają się kandydaci na prezydenta.
Patryk Jaki, jeden z poważnych kandydatów na to stanowisko, odsłania nawet swój gabinet
cieni, przedstawiając wiceprezydenta po wygranych wyborach.
Będzie nim Piotr Guział. Mieszkańcy Ursynowa mogą coraz rzadziej widzieć go na Ursynowie,
choć kandyduje na radnego w naszej dzielnicy. Chętnie za to jest
obecny w świetle fleszy, na konwencjach wyborczych i w programach telewizyjnych wspólnie
z kandydatem na prezydenta
Warszawy. Jeśli wymarzona wiceprezydentura stanie się faktem,
mamy nadzieję, że będzie to dobrze skutkować dla mieszkańców
Ursynowa. Jeśli nie, to zawsze jest
szansa, że startującemu na radnego nominalnie pod skrzydłami
NU/OU Guziałowi uda się zdobyć mandat i na tym polu działać
w interesie dzielnicy. Wszystko w
rękach wyborców, wszak każdy
kandydat, zarówno na prezydenta, jak i na radnego ma szanse, o
ile wyborcy mu zaufają,
Na Ursynowie krajobraz polityczny zaczyna się powoli klarować. Koalicja Nasz Ursynów/Otwarty Ursynów odcina
się od Guziała, który ich zaskoczył, popierając kandydaturę Patryka Jakiego na prezydenta. NU
/ OU popiera w wyborach prezydenckich Jacka Wojciechowicza,
odkrywa także swojego kandydata na burmistrza. Wiemy kto
będzie ewentualnie burmistrzem
na Ursynowie, jeśli po wyborach
karty rozdawałaby ta koalicja.
Tylko że mieszkańcy nie podjęli
jeszcze decyzji przy urnach wyborczych. Stare powiedzenie mówi, że nie dzieli się skóry na niedźwiedziu. Widać nie jest to znane
kandydatom na radnych z listy
NU/OU lub tak są pewni wzięcia
mandatów. Wzywanie do debaty
z innymi ugrupowaniami startującymi w wyborach na Ursynowie przypomina jako żywo to, co
robią kandydaci z partii politycznych , bijący się w Warszawie o
prezydenturę. Sami liderzy koalicji NU/OU trochę mieszają wyborcom w głowach, raz mówiąc o
sobie bezpartyjni, którzy chcą
pogonić partie w radzie dzielnicy
na Ursynowie, a zaraz potem na
forach internetowych mówiąc o
sobie, że stanowią znacząca siłę

polityczną. Na listach NU/OU nie
brakuje znanych nazwisk, aktualnych i byłych radnych Ursynowa. Nie znaczy to przecież, że wyborcy ponownie im zaufają. Myślę, że odrobina pokory i spokojne oczekiwanie na werdykt wyborczy będzie lepsze niż bezpardonowa walka, którą możemy
obserwować w sieci.
Warto za to w tej walce o mandaty powiedzieć wyborcom, co
tak naprawdę może radny w
dzielnicy. Drodzy wyborcy, radny może was reprezentować.
Wielu z radnych robi to bardzo
dobrze i jeśli uda się im ponownie uzyskać mandat, z pewnością was nie zawiodą. Jednak
trzeba również powiedzieć, że

wpływ na decyzje „dużego ratusza” radny dzielnicowy ma niewielki. Tak naprawdę, o tym, jaki będzie budżet, a więc podstawa działalności samorządu dzielnicowego, decyduje prezydent i
Rada Warszawy. Dlatego ważne
jest – kogo wybierzemy do tej Rady. Czy prezydent będzie wywodził się z tego samego ugrupowania co radni, którzy zasiądą w
radzie Warszawy i czy dane ugrupowanie będzie posiadło tzw.
większość. I nie jest to żadne zaskoczenie, wynika to wprost z
przepisów tzw. ustawy warszawskiej, która obowiązuje od 2002
roku. Wprowadzone przepisy
określiły ustrój Warszawy, w bardzo dużym stopniu uzależniając
działalność dzielnic od władz całego miasta. Widać to już nawet
w samym nazewnictwie: dawne
gminy stały się dzielnicami i
otrzymały status jednostek pomocniczych miasta stołecznego
Warszawy. Oznacza to pozbawienie dzielnic samodzielnego
decydowania o swoim rozwoju,
a więc radni dzielnicowi nie maja zbyt wiele do powiedzenia..
Bez pieniędzy rządzić się nie. Budżet dzielnicy jest załącznikiem
do budżetu miasta. Radni mają
uprawnienie do wyrażania opinii
o wysokości budżetu dla dzielnicy, ale ostateczną decyzję w tej

sprawie podejmuje prezydent i
Rada Warszawy. Część wydatków dzielnicowych to wydatki
stałe np. na edukację, ale już
wydatki na inwestycje przeznaczane dla poszczególnych dzielnic zależą od prezydenta i władz
miasta oraz Rady Warszawy.
Tak więc przepisy zawarte w
ustawie warszawskiej znacznie
osłabiają samodzielność dzielnic. Statuty dzielnic, czyli podstawowy dokument, na bazie
którego prowadzą one swoją
działalność, są nadawane przez
miasto. Dzielnice w sprawach
do nich kierowanych przez miasto mają jedynie możliwość wyrażania opinii . Rada m. st. Warszawy lub prezydent w zakresie
swoich kompetencji mogą oceniać zgodność z prawem, a także „celowość”, „rzetelność” i „gospodarność” zarządzeń władz
Ursynowa i jeśli stwierdzą uchybienia pod tymi względami, są
władne uchylić każdy dokument. Przy okazji nie został zdefiniowany tryb odwoławczy od
tych decyzji, czym przepisy te
rażąco różnią się od tych dotyczących każdej gminy w Polsce.
Warto znać sytuację prawną
dzielnic. Szczególnie powinni to
wiedzieć kandydaci na radnych.
Być może wtedy ich hasła wyborcze nie byłyby tak obszerne.
Ambitne zamiary kandydatów
zasługują na uznanie, ale czy
wszyscy zdają sobie sprawę w
jakich warunkach przyjdzie im
sprawować mandat.
Postanowiłam już po raz trzeci również ubiegać się o mandat. Startować będę z listy Projektu Ursynów. Od dwóch lat nie
jestem związana z żadnym z lokalnych stowarzyszeń reprezentowanych w radzie dzielnicy.
Projekt Ursynów – umieszczając
mnie na swoich listach – dał mi
w ten sposób możliwość ponownego kandydowania do rady
dzielnicy Ursynów. Idę do wyborów pod hasłem „Po prostu
pomagam : niepełnosprawnym,
seniorom, dzieciom i młodzieży
” liczę, że i tym razem mieszkańcy mi zaufają .
Ewa Cygańska
Projekt Ursynów

ZAPROSZENIE
Ewa Cygańska kandydatka na
radną zaprasza na spotkanie wyborcze do Domu Sztuki ul. Wiolinowa 14, które odbędzie się 16
października o godz. 18.00.
Kandyduje z Projektu Ursynów
- lokalnie najlepsi w okręgu nr 2,
Lista 25 nr 5.
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Sąsiedzka Wyprzedaż Garażowa

W najbliższą sobotę października od godz. 11.00 ruszy
Sąsiedzka Wyprzedaż Garażowa w Miejscu Aktywności
Lokalnej przy ul. Kajakowej 12b.
Na parkingu przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów
będzie można sprzedać wszystko to, co już nam niepotrzebne, a co
może przydać się naszym sąsiadom. Aby wziąć udział w wyprzedaży jako sprzedawca, należy wysłać swoje zgłoszenie pod adres
mal@dokursynow.pl, podając swoje imię i nazwisko. Zgłoszenia są
przyjmowane do piątku 12.10 do godz. 15.00.
Sąsiedzka Wyprzedaż Garażowa jest odpowiedzią na potrzebę
mieszkańców, wyrażoną podczas kwietniowych konsultacji społecznych, które dotyczyły funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej
przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. Wyprzedaż będzie doskonałą okazją do integracji z sąsiadami na świeżym powietrzu.
Już dziś mamy mnóstwo zgłoszeń od sprzedających, którzy deklarują sprzedaż przeróżnych przedmiotów, od ubrań, poprzez zabawki, aż do rękodzieła. Zapowiada się wyjątkowa sobota na ZieMarzena Zientara
lonym Ursynowie. Serdecznie zapraszamy.
ko o r d y n a t o r M A L K a j a ko w a 1 2 b

Bartosz Zawadzki z Projektu Ursynów:

Wiem, czego nam potrzeba

Prezentujemy Państwu
wywiad z Bartoszem Zawadzkim – autorem wielu
artykułów do Passy o tematyce ursynowskiej oraz
kandydatem do Rady
Dzielnicy z listy stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
PASSA: Jest Pan już od lat widoczny w życiu publicznym i
społecznym Ursynowa. Skąd
wzięła się u Pana inspiracja do
tego rodzaju działalności?
BARTOSZ ZAWADZKI: Moje
zamiłowanie do Ursynowa rozpoczęło się od fascynacji jego historią. Śmiało można powiedzieć,
że jesteśmy jedną z najbardziej
rozpoznawalnych dzielnic Warszawy. Nawet osobom z innych
miast Polski nie trzeba tłumaczyć,
czym jest Ursynów i gdzie się on
znajduje. Jego klimat jest wyjątkowy, co zostało oddane nawet w
wielu dziełach polskiej kinematografii. Sam mieszkam przy kultowym neonie z napisem „Ursynów” na Megasamie i blisko miejsca, gdzie wprowadzali się pierwsi lokatorzy. Ciekawość historii
skłoniła mnie, żeby poznać moją
dzielnicę bliżej i zadbać o nią także dzisiaj.
Czy zatem mieszka Pan tu od
zawsze?
Tak, od urodzenia mieszkam
w jednym miejscu i jest to Ursynów Północny. Dobrze mi tutaj i
także ze względu na to odrzuciłem myśl o studiach w innym mieście. Do momentu ich rozpoczęcia, wszystkie szkoły – począwszy od podstawówki, a skończywszy na liceum ogólnokształcącym
– skończyłem na Ursynowie.
Dzięki temu lepiej orientuję się
w sprawach związanych z edukacją w naszej dzielnicy. Uczęszczanie do ursynowskich szkół po-

zwoliło mi także wykształcić w
sobie coś w rodzaju lokalnego patriotyzmu, który przejawia się troską o to, żeby Ursynów się dalej
rozwijał i zmieniał na lepsze.
Co udało się Panu osobiście
zmienić?
Działając od 2015 roku w stowarzyszeniu PROJEKT URSYNÓW, udało mi się już realnie
zmienić okolicę w kilku istotnych
kwestiach. Przede wszystkim, powstrzymaliśmy bezsensowne
zwężenie ulic Bartóka i Jastrzębowskiego oraz likwidację miejsc
parkingowych na tych ulicach w
celu wymalowania tam pasów
rowerowych. Wywalczyliśmy za
to azyle dla pieszych na przejściach. Przez ostatnie lata wraz z
przyjaciółmi ze stowarzyszenia
organizowałem w szkole na Koncertowej akcję „Baby Mama Wymiana”. Dzięki moim staraniom,
rodzice chodzący ze swoimi pociechami na plac zabaw z dinozaurami na Olkówku już niedługo będą mogli się cieszyć dodatkowymi ławkami, a za Kopą Cwila stanęły już hotele dla owadów
wedle mojego pomysłu z Budżetu Partycypacyjnego. Pozwoli to
zwiększyć populację pszczół i zachować naszą okolicę zieloną
oraz kwitnącą.
Jakie wyzwania i cele postawi
Pan sam przed sobą w związku
ubieganiem się o mandat radnego?
Do Rady Dzielnicy Ursynów
kandyduję z wieloma postulatami. Przede wszystkim jest to budowa ekologicznych ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż Puławskiej i Doliny Służewieckiej
oraz uprzątnięcie terenu za Megasamem. Zatłoczone ursynowskie szkoły powinny według mnie
być rozbudowywane i modernizowane. Celem jest jednozmianowość, tak aby zajęcia odbywały się od rana do wczesnego popołudnia. Stawiam także na Ursynów dobrze skomunikowany –
dostrzegam problem braku
miejsc parkingowych i zawsze będę orędownikiem wygospodarowywania nowych. Chciałbym także działać na rzecz zwiększenia
dostępu do kultury i opieki zdrowotnej dla naszych seniorów.
A tak od strony prywatnej...?
Studiuję medycynę laboratoryjną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wolne chwile poświęcam mojemu zamiłowaniu do historii, nauki oraz
działalności społecznej. Często
można mnie spotkać na ursynowskich ścieżkach rowerowych.

Komu i kiedy przysługuje zachowek?
Temat zachowku jest ściśle związany z dziedziczeniem, w sądach często odbywają się sprawy o zachowek gdzie naprzeciw
siebie stają spadkobiercy
ustawowi i powołani na
mocy testamentu.
Jak już tu pisaliśmy wcześniej,
dziedziczenie testamentowe ma
w polskim prawie pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Każda pełnoletnia i
nieubezwłasnowolniona osoba
może przygotować testament i w
nim rozporządzać dowolnie
swoim majątkiem, czasem zupełnie pomijając osoby z najbliższej rodziny, które dziedziczyłyby ustawowo – a przekazując
majątek innej osobie bliskiej,
choć niekoniecznie niespokrewnionej.
Instytucja zachowku została
wprowadzona, aby najbliższa
rodzina – małżonek i dzieci – nie
zostali pozostawieni bez niczego. Prawo do zachowku opiera
się na zasadzie, że każdy człowiek, w razie śmierci, ma moralny obowiązek pozostawienia
choćby części majątku swoim
najbliższym.
Art. 991 Kodeksu Cywilnego
mówi: „Zstępnym, małżonkowi
oraz rodzicom spadkodawcy,
którzy byliby powołani do spad-

ku z ustawy, należą się, jeżeli
uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny
uprawniony jest małoletni –
dwie trzecie wartości udziału
spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego
udziału (zachowek). Jeżeli
uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w
postaci zapisu – przysługuje mu
przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej
potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.
Roszczenie o zachowek nie
przysługuje natomiast rodzeństwu spadkodawcy ani innym
dalszym krewnym lub powinowatym spadkodawcy. Dodatkowo roszczenie o zachowek przysługuje tylko tym, którzy w konkretnym stanie faktycznym
odziedziczyliby spadek z mocy
ustawy.
Roszczenie o zachowek nie
będzie zatem przysługiwało osobom:
– wydziedziczonym w testamencie,
– uznanym orzeczeniem sądu
za niegodnych dziedziczenia,

– które odrzuciły spadek,
– które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się
dziedziczenia,
– małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a
żądanie to było uzasadnione,
– małżonkowi pozostającemu
ze spadkodawcą w separacji.
Zachowek jest zawsze roszczeniem pieniężnym i tylko w
takiej formie może być wypłacony, nie może stanowić części
spadku, tj. nieruchomości.
Seniorze, jeżeli chcesz się poradzić albo masz pytania związane z powyższym tematem,
przyjdź i skonsultuj je z naszym
ekspertem w Fundacji Innowa-

cja i Wiedza: tel. 22 225 25 48.
Nasze porady są całkowicie bezpłatne dla Ciebie i finansowane
ze środków m. st. Warszawy,
Dzielnicy Ursynów w ramach
projektu „Edukacja dla seniorów
Ursynowa”.
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Tadeusz Porębski

Osiołkowi w żłoby dano...
m bliżej wyborów samorządowych, tym częściej do mojej głowy zakrada się
pytanie, na kogo zagłosować w wyborach na prezydenta Warszawy. A głosować muszę, ponieważ od 1989 r. uważam to za swój obywatelski obowiązek. Nader często wrzucałem do urny pustą kartkę, bo nie znalazłem na listach
nikogo, komu z czystym sumieniem mógłbym dać kreskę. Ale na wybory chodziłem i będę chodził, ponieważ w ten sposób daję sobie dużą dozę satysfakcji z bycia obywatelem świadomym społecznie i politycznie. W mojej ocenie polska scena polityczna to szambo, pełen szczurów tonący okręt. Przed każdymi wyborami polityczne szczury masowo uciekają z tonących okrętów moszcząc sobie gniazda na takim, który płynie pod pełnymi żaglami. Tego rodzaju zachowania stały się, niestety, normą w polskiej polityce.
Ostatnim przykładem jest pani Barbara Nowacka, kobieta, która, owszem, potrafi pięknie przemawiać, ale ogólnie. Niczym z zawodu dyrektor w kultowym filmie Stanisława Barei “Poszukiwany, poszukiwana”. Nowacka zaczynała karierę jako zdeklarowana feministka o odchyleniu mocno
lewicowym. Latem 2015 r. została współprzewodniczącą Twojego Ruchu, dołączając do Janusza Palikota. Kilka miesięcy później objawiła się jako liderka koalicji wyborczej Zjednoczona Lewica i kandydatka do Sejmu w okręgu warszawskim. W lutym 2016 r. została współzałożycielką lewicującego stowarzyszenia Inicjatywa Polska, by w czerwcu 2017 r. porzucić tonący Twój Ruch. We wrześniu 2018 r. niespodziewanie przystąpiła wraz z Inicjatywą Polską do Koalicji Obywatelskiej, w której dominatorem są liberałowie z PO.
idać biedula zapomniała, że to właśnie PO pospołu z Nowoczesną odpowiadają za utopienie liberalizującego prawo do aborcji obywatelskiego projektu „Ratujmy kobiety”, którego liderką był nie kto inny jak Nowacka. Ledwie kilka miesięcy po tym haniebnym fakcie amatorka politycznych wędrówek bezwstydnie podłącza się do PO. Nie jestem w stanie pojąć
przyczyn pójścia na tak zgniły kompromis. “Partia Razem, SLD i ludzie skupieni wokół Biedronia
zakładają, że różnice między elektoratem lewicowym a linią Koalicji Obywatelskiej są na tyle istotne, że nie może być mowy o żadnym efekcie synergii w ewentualnej wielkiej koalicji” – pisze tygodnik “Newsweek”. Czuję dzisiaj niesmak, bo w wyborach parlamentarnych w 2015 r. głosowałem
na Nowacką. Ale nigdy więcej.
Przed każdymi wyborami niesmak staje się moim nieodłącznym towarzyszem. Pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, dopuściła się przestępstwa z kodeksu karnego, została prawomocnie skazana przez sąd i ani myśli, wzorem swoich zachodnich odpowiedników, odejść z polityki. Jej zdaniem, zarzuty były bzdurne, a ona sama czuje się niewinna, dlatego ubiega się o kolejną prezydenturę. Ciekawe, co na to łódzcy wyborcy. Jeśli Zdanowska osiągnie swój cel, będzie to sygnał, że w
naszym kraju można mieć w papierach prawomocny wyrok za popełnienie przestępstwa natury kryminalnej, a mimo to wygrywać wybory na prestiżowe stanowiska w samorządzie. Hanna Gronkiewicz-Waltz, warszawska koleżanka
„W mojej ocenie polska scena partyjna Zdanowskiej, przyznała
verbis w jednym z wywiapolityczna to szambo, pełen expressis
dów, że pod jej nosem w stołecznym
szczurów tonący okręt. Przed ratuszu działała zorganizowana gruprzestępcza grabiąca komunalny
każdymi wyborami polityczne pa
majątek w tzw. aferze reprywatyzacyjszczury masowo uciekają
nej. I co? I nic. Ona też czuje się niewinna i nadal pełni swoją funkcję.
z tonących okrętów”
Przykłady Zdanowskiej, Gronkiewicz-Waltz i wielu innych politycznych bankrutów z różnych ugrupowań spowodowały, że przynajmniej
od dekady jestem politycznym sierotą, który głosuje wyłącznie na konkretne osoby, nie kierując się przy
ich wyborze przynależnością partyjną. Do PiS jest mi tak daleko jak mniej więcej z Ursynowa do mojego ulubionego Ciechocinka. Do PO jeszcze dalej, bo nie mogę darować tej partii tolerowania przez
lata reprywatyzacyjnego złodziejstwa, urbanistycznego chaosu w stolicy, hołubienia deweloperów kosztem mieszkańców, jak również buty prominentnych członków warszawskiej jaczejki tej partii. Tymczasem pole wyborczego manewru jest mikroskopijne – Rafał Trzaskowski albo Patryk Jaki. Pozostali kandydaci nie wchodzą w grę, ponieważ: po pierwsze, ich szanse na wygraną są bliskie zeru, po drugie zaś, nawet gdyby wygrali, nie wierzę w ich zdolność do sprawnego zarządzania metropolią bez mocnego zaplecza politycznego. No cóż, osiołkowi w żłoby dano, w jeden owies, w drugi siano.
ak więc Trzaskowski, Jaki, albo... pusta kartka w urnie. Już tylko kilka dni do wyborów, a ja
nadal jestem jak dziecko we mgle. Muszę przyznać, że w tym roku znalazłem się w wyjątkowo mocnych kleszczach. Zacząłem więc podchodzić do rzeczy metodycznie. Stworzyłem w
komputerze dwie szale zawieszone na wadze. Na jednej Patryk Jaki, na drugiej Rafał Trzaskowski, obaj
ze swoimi plusami i minusami. Co kilka dni coś dopisuję to jednemu, to drugiemu. Z coraz większym
zaskoczeniem konstatuję, że wraz z upływem czasu szala przechyla się na korzyść... Patryka Jakiego,
co wcale nie oznacza, że polecę kłusa do urny i na niego zagłosuję. Stwierdzam jedynie fakt.
Na korzyść Jakiego przemawia przede wszystkim zdławienie reprywatyzacyjnej ośmiornicy.
Mocnym akcentem jest także novum w postaci podpisywania w kolejnych dniach pięciu najważniejszych zobowiązań w przypadku wygrania wyborów prezydenckich w stolicy. To się ludziom podoba, ponieważ podnosi wiarygodność kandydata. Podoba się również teledysk wyborczy, który
stworzył wrocławski raper HCR Piotr Szota. Są tam sceny z udziałem Patryka Jakiego. Korzystnym,
z punktu widzenia politycznego marketingu, są wędrówki kandydata PiS po warszawskich blokowiskach, które zamieszkuje duża część elektoratu niechętnego PO. Ale, o dziwo, Jaki został entuzjastycznie przyjęty także w Wilanowie, zamieszkałym w dużej części przez tzw. klasę średnią.
atomiast kampania prowadzona przez Rafała Trzaskowskiego jest w porównaniu z jego
kontrkandydatem miałka i ogranicza się wyłącznie do obietnic oraz wyszydzania pomysłów
przedstawianych przez kandydata PiS. Sztab Trzaskowskiego najbardziej znęca się nad obietnicą wybudowania 19. dzielnicy Warszawy nazwanej Przyszłość. Skoro mamy w stolicy dzielnicę o
niezbyt eleganckiej nazwie Bródno, może być także Przyszłość. Czemu nie? Miałoby to być miejsce
innowacyjne, ekologiczne, stworzone w zgodzie z przyrodniczym i kulturowym otoczeniem, gdzie
byłyby testowane najnowocześniejsze rozwiązania. Być może, jest to pomysł z tzw. czapy, nie wiem.
Ale wreszcie doczekałem się od kandydata na prezydenta stolicy przedstawienia konkretnej wizji,
jak idzie o rozwój Warszawy, a nie wyłącznie oklepanych obiecanek – cacanek, od których słuchania puchną uszy.
A w ogóle, najbardziej puchną mi uszy na dźwięk słów “to mrzonka niemożliwa do zrealizowania”. W dobie wysyłania ludzi na Księżyc i zakładania funkcjonujących całymi latami w kosmosie
stacji orbitalnych wszystko jest możliwe. Potrzeba jedynie pomysłu i woli niezbędnej do osiągnięcia celu. Tak czy owak, zapowiada się, że dopiero 21 października rano zadecyduję czy dać kreskę
Trzaskowskiemu, czy też Jakiemu. A może tradycyjnie wrzucę do urny pustą kartę do głosowania.
Takie rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne. Bogiem a prawdą, żadnego z wyżej wymienionych nie widzę w prezydenckim gabinecie przy Pl. Bankowym.

I

W

Polski arab uciszył paryski tor Longchamp

Fazza Al Khalediah pisze historię

T
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Fazza Al Khalediah od roku niepodzielnie rządzi na polskich torach
Tydzień po sensacyjnym rozstrzygnięciu
w gonitwie Wielka Warszawska kolejna
końska sensacja, tym razem w Paryżu.
Trenowany we Wrocławiu przez Michała
Borkowskiego czteroletni arab czystej
krwi Fazza Al Khalediah wygrał na paryskim torze Longchamp prestiżową gonitwę Qatar Arabian World Cup (2000 metrów) z pulą nagród 1 milion euro!
Ogiera dosiadał włoski dżokej Pierantonio Convertino. Biorąc pod uwagę prestiż tej gonitwy
oraz gigantyczną wysokość puli nagród, mamy
do czynienia z największym sukcesem konia trenowanego w Polsce w całej historii polskich wyścigów konnych.
Nie bez znaczenia jest to, że zwycięstwo Fazzy
nie podlegało dyskusji. Przy mocnym wyścigu Convertino trzymał naszego ogiera na końcu stawki i w pewnym momencie pojawiło się zagrożenie,
że pozwoli zamknąć się “w klatce” i spóźni finisz.
Zadecydował moment wyjścia na końcową prostą,
kiedy konie rozsypały się i powstała luka. Włoski

dżokej pobudził Fazzę batem i ogier wyszedł na
czoło stawki niczym wystrzelony z katapulty.
Śmietanka światowych arabów mogła mu jedynie
powąchać ogon.
Fazza Al Khalediah kompletnie uciszył 100 tys.
widzów obserwujących galę Łuk Triumfalny. Zwycięstwo Fazzy wywołało trzęsieni ziemi we francuskim totalizatorze. Za “coupled in the correct order” (prawidłowe połączenie koni w odpowiedniej
kolejności) zapłacono za 1 euro aż 5608 euro(!),
za porządek (dwa zwycięskie konie w dowolnej
kolejności) 512 euro, za “trójkę” w odpowiedniej
kolejności 10.106 euro, natomiast za “trójkę” box
(trzy pierwsze konie w dowolnej kolejności) 1783
euro. Fazza zarobił w Paryżu dla swojego właściciela Polska AKF Sp. z o.o. pół miliona euro. Gonitwą dnia był wyścig o nagrodę Łuku Triumfalnego dla koni pełnej krwi angielskiej z pulą nagród
5 milionów euro, najwyżej dotowana gonitwa w
Europie.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto TS

Tadeusz Porębski, kandydat do Rady Ursynowa
z listy KWW “Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów”
(lista nr 24) w okręgu wyborczym nr V (Kabaty).
Moje priorytety: 1. Urządzenie w ramach dyżurów radnego Punktu Wsparcia dla Osób Poszkodowanych przez Urząd. 2. Uporczywe nękanie władz Warszawy o zreorganizowanie i radykalne
usprawnienie obsługi pacjentów na oddziałach SOR, w szpitalach, gdzie organem założycielskim
jest miasto (10 szpitali). 3. Działanie na rzecz jak najszybszego zagospodarowania przedpola Lasu Kabackiego (10 ha) zgodnie z jego funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (rekreacja i sport) oraz dopilnowanie, by Rada Warszawy nie zmieniła funkcji tego terenu na “mieszkaniówkę”. 4. Monitorowanie planowanej rozbudowy “Tesco” na Kabatach, by
była ona zgodna w każdym szczególe z obowiązującym prawem. 5. Działanie na rzecz wykorzystania nieczynnej linii kolejowej, mającej początek przy stacji postojowej metra na Kabatach i
przebiegającej wiaduktem nad ulicą Puławską w kierunku zachodnim. Wpięcie tej linii do jednej
ze stacji kolei radomskiej dałoby mieszkańcom Ursynowa szybkie, dogodne szynowe połączenie
dzielnicy z Ochotą, Okęciem i Włochami.
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AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948
UPADŁOŚĆ konsumencka
(promocja: emeryci i renciści),
tel. 572 583 986

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
HELPAGD OUTLET i Serwis
urządzeń AGD
Pralki, lodówki,
zmywarki,piekarniki
Do 70% taniej
Drobne uszkodzenia magazynowe,
końcówki serii.
05-090 Raszyn Al. Krakowska 8
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
SPRZEDAM tanio regał z jasnej
płyty (246 x 140cm) oraz narożnik
jasny beż (260 x 180 cm)
z rozkładanym spaniem.
Stan b.dobry.
Kontakt: 515 231 969

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

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
FRANCUSKI, 880 321 787
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA doświadczony
nauczyciel, tel. 603 440 156
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361

Mieszkania:
! 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, 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, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
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
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
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
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka budowlana
Józefosław, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera,
601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 62 m 2, 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 :
! Centrum 80 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność,
601 720 840
! 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
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin, Piaseczno
i okolice, Sadyba, Wilanów,
Mokotów, Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
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
EKSPEDIENTKĘ chętnie
rencistkę lub emerytkę. Wolne
weekendy. Kabaty, 576 972 838
KIEROWCĘ kat. B, jazda po
Warszawie, nie kurier, 535 170 170
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharza
i pomoc kucharza. Oferujemy
umowę o pracę i bardzo atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 601 778 504
OSOBA do roznoszenia ulotek,
wysoka stawka, 695 800 080
PRZEDSZKOLE na Kabatach
zatrudni dokładną osobę do
sprzątania i wydania posiłku; 4
godziny popołudniami. Proszę o
kontakt między godz.14 a 17.
Tel. 22 207 23 73
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
318 ul. Teligi 3 poszukuje
pracownika na stanowisko
sprzątaczki. Umowa o pracę,
ośmiogodzinny wymiar czasu
pracy, wynagrodzenie od 2300 zł
brutto do 2400 zł brutto plus
dodatki. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt 22 641 52 38 lub
sp318@edu.um.warszawa.pl
ZATRUDNIĘ mężczyznę do
sprzątania, osiedle zamknięte
Ursynów, 606 73 76 78
ZATRUDNIĘ osobę do
gotowania zup mlecznych, obróbki
warzyw oraz kucharza.
Konstancin-Jeziorna, 600 250 437

PARTNERA na kurs tańca szuka
pani 50+, tel.509 586 627
TANIEC DLA ZDROWIA
515 680 003,
www.taniecwrehabilitacji.pl

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16

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

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

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, 698 431 913
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
GABINET MEDYCYNY
NATURALNEJ masaże, bioterapia,
wróżenie, 606 89 48 08
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Szczepionka na zdrowy rozum…
esienne chłody przypomniały mi o potrzebie zatroszczenia się o własne
zdrowie. Zwykle dość ciężko przechodzę wszelkie przeziębienia. Między innymi dlatego postanowiłem zaszczepić się przeciwko grypie. Przed każdym sezonem jesienno-zimowym korzystam z możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko tej podstępnej i dającej wiele powikłań chorobie. Wyraźnie zaznaczam, że to moja decyzja dobrowolna, a nie jakiś przymus administracyjny. Kierowałem się przede
wszystkim rozsądkiem oraz bilansem korzyści i strat poniesionych na zdrowiu. Nie zdecydował też o
tym fakt, że szczepienie to jest w moim przypadku bezpłatne, choć to niewątpliwy plus. W ramach szeroko zakrojonej akcji szczepienia dla określonych w ustawie grup koszt pokrywa Skarb Państwa.
Przeciwnikom tego typu darmowych rozwiązań odpowiadam, że koszty leczenia grypy i jej ewentualnych powikłań w ramach ubezpieczeń zdrowotnych byłyby zapewne wyższe niż koszt szczepienia.
Postanowiłem szczepić się co rok, regularnie. Zresztą, nie ukrywam, było to za radą lekarza. Właściwie za namową wielu osób, które szczepią się od dawna. Kilka dni temu zaszczepiłem się znowu, nie bacząc na pobrzmiewające w mediach dyskusje wokół szczepionek. Przyznaję szczerze, że
nie jestem żadnym ekspertem od szczepionek, co w czasach, kiedy coraz więcej ludzi zna się na wszystkim nie jest być może powodem do dumy. Przecież wszyscy, w każdym razie przeważająca większość z nas zna się na sporcie, na medycynie również. Jest jednak znacząca różnica między znajomością tych, czy innych faktów z dziedziny sportu a medycyną i troską o zdrowie. Wiedza o sporcie lub jej brak nie prowadzi do tragedii, jak to może mieć miejsce w przypadku nieznajomości choćby podstawowych zasad dotyczących naszego i nie tylko naszego zdrowia. Gdy w autobusie lub w
tramwaju osoba zainfekowana kicha i kaszle na otaczających ją pasażerów, szkodzi im ewidentnie,
a jest to częsty obrazek. Z
„Kto z przeciwników szczepień
pewnością lepiej dla niej i
wyjaśni swojemu, czy innemu
dla innych byłoby pozostać
domu, zamiast rozsiewać
dziecku, że zachorowało, bo rodzi- wzarazki
dokoła. Cóż, kiedy
ce byli przeciwni szczepionkom?” świadomość tego prostego
faktu jeszcze nie dla wszystkich jest oczywista. O ile oczywiste jest, że małe dzieci na poziomie żłobka czy przedszkola pozostają w domach, gdy wykazują symptomy choroby, o tyle już w szkołach i miejscach pracy wygląda to zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że rodzice maluchów oraz ich opiekunowie w żłobkach
i przedszkolach wymuszają takie zachowanie. W przypadku młodzieży szkolnej i osób dorosłych
tzaś o już nie działa. A szkoda, bo konsekwencje tego ponosimy wszyscy.
Wszyscy ponosimy też konsekwencje decyzji podejmowanych pod wpływem rozmaitych pseudoautorytetów dotyczących szczepień przeciwko chorobom mogącym zdziesiątkować naszą populację. Na
wstępie użyłem w odniesieniu do tego zagadnienia słowa – dyskusja. Otóż nie ma żadnej dyskusji. Jedni mówią – szczepić się trzeba, inni zaś, że nie. To, czego brakuje, to właśnie dyskusja. Zresztą, nie chodzi o to, żeby dyskutować nad tak oczywistą rzeczą jak powszechne szczepienia. Chodzi o to, że jak dotąd nie pojawiły się w przestrzeni publicznej argumenty podane przez prawdziwe autorytety w tej dziedzinie, lekarzy, epidemiologów, naukowców znających się na zagadnieniach związanych z daną chorobą i jej rozprzestrzenianiem się w danym mieście, kraju, kontynencie. W takiej czy innej populacji.
Nie znam się na szczepionkach i dlatego w przeciwieństwie do domorosłych autorytetów w tej
dziedzinie nie zamierzam się wypowiadać. Ale decyzje podejmowane przez jednostki w tym zakresie mają wpływ na innych. Dlatego powinny być regulowane na podstawie konkretnych przesłanek,
wynikających z dostępnej wiedzy. Wyobraźmy sobie że na drodze, którą jedziemy, ktoś nagle będzie jechać pod prąd, bo nie zgadza się z zasadami ruchu drogowego. Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje takiej decyzji. W przypadku szczepionek konsekwencje mogą być znacznie groźniejsze.
Większość z nas została kiedyś zaszczepiona przeciw niezwykle groźnym chorobom i być może dzięki temu udało się ich uniknąć. Pamiętam, że w czasach mojej młodości widok kogoś, kto był ofiarą
wirusa polio, nie należał wcale do rzadkości. Byli to chorzy na chorobę Heinego-Medina (od nazwisk
dwóch pionierów walki z groźnym wirusem polio). Tę groźną chorobę udało się zatrzymać i wyeliminować w naszym kraju właśnie dzięki szczepionkom. Kto z przeciwników szczepień wyjaśni swojemu, czy innemu dziecku, że zachorowało, bo rodzice byli przeciwni szczepionkom?
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Krucjaty przeciwko... „Klerowi”
Dwa dni po premierze i mojej wizycie w ursynowskim
Multikinie, zadzwoniła do
mnie pewna pani, która
przychodząc od lat na moje
Spotkania z piosenką, nigdy nie ukrywała swojego
podziwu i uznania.
Tym razem, powodowana troską o moje zbawienie, próbowała mnie ostrzec przed pójściem
na antykościelny i obrazoburczy
film „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Jakiż usłyszałem w jej
głosie zawód i rozczarowanie,
gdy oświadczyłem, że właśnie
film już obejrzałem. Jej sympatię
bezpowrotnie straciłem.
Podobnych reakcji doświadczyliśmy ostatnio dość sporo.
Powtórzyła się sytuacja z Klątwą w Teatrze Powszechnym i
Golgotą Picnic na poznańskiej
Malcie. Liczne Krucjaty Różańcowe i grupy Żołnierzy Chrystusa
aktywnie protestowały przed kinami, choć filmu wcale nie oglądały. Część przedstawicieli tytułowego kleru straszyło wiernych
z ambony śmiertelnym grzechem
i potępieniem piekielnym. Ba!
Negatywne stanowisko zajęła oficjalnie część hierarchii kościelnej i przedstawiciele kolaborujących z Kościołem władz.
Cenzura pojawiła się w czystej
postaci! Z zakazem emisji filmu wystąpił Prezydent Ostrołęki i właściciel kina Giewont w
Zakopanem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł
Soloch stwierdził wręcz, że produkcja Smarzowskiego zrobiona
jest ze złą intencją, w takiej konwencji jak hitlerowcy robili filmy
o Żydach. Znany piłkarz Jan Tomaszewski z calą mocą oświadczył, że filmu nie obejrzy. Szczytem chamstwa popisał się w Telewizji Trwam redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz, obrzucając rodaków
okupacyjnym hasłem: Tylko
świnie siedzą w kinie, choć nie
wiem czy tytuł Chama Roku nie
powinien przypaść Wojciechowi Cejrowskiemu lub kilku innym sympatykom obozu rzą-

dzącego za słowa jeszcze bardziej obelżywe.
Film niewątpliwie wywołał furię wśród różnej maści bezmózgowców, bo przeznaczony jest
dla ludzi myślących. Nie atakuje
wcale wiary i Kościoła. Rzecz jest
o ludzkich słabościach, o negatywnych zjawiskach i wynaturzeniach, obnaża hipokryzję, żą-

dzę pieniądza, cynizm, żerowanie na ludzkiej naiwności, seksualne rozpasanie a zwłaszcza
zjawisko pedofilii. To margines,
ale jakże dokuczliwy i bolesny.
To w interesie Kościoła leży
skuteczna walka z tym, co podważa jego pozycję i autorytet,
ujawnienie tych patologii, a nie
ich ukrywanie i zamiatanie spraw
pod dywan. Przemilczanie problemów nie rozwiąże. Na szczęście pojawiły się z tej strony także
głosy rozsądku. Ksiądz Barańczak
stwierdził wprost: Każdy ksiądz
powinien ten film obejrzeć ku
przestrodze, a nie atakować.
Większą szkodę przynosi nie sam
film, ale ci, co go zwalczają.
Ksiądz Józef Tischner mawiał:
Potrzebna jest pobożność, ale rozumu nie zastąpi i przestrzegał:
Nie znam nikogo kto odszedłby
od Kościoła, czytając Marksa i
Engelsa, ale znam takich, którzy
odeszli z winy swego księdza
proboszcza.
Znam wielu duchownych z
prawdziwego powołania. Cenię
głos Prymasa Wojciecha Polaka,

księdza Bonieckiego, biskupa Tadeusza Pieronka (choć ten ostatni rozczarował mnie trochę w rozmowie z Moniką Olejnik). Mam
kilku uczniów, którzy wybrali tę
drogę życia i działalności. Różnimy się poglądami, ale szanujemy
nawzajem. To nie przeciwko nim
zrobiony jest ten film. Oni często
też są rozczarowani i zagubieni.
W gruncie rzeczy widz nie będzie drwił z Kościoła, współczuje
bohaterom filmu, uwikłanym w
rozmaite zależności, przeżywającym ludzkie dramaty, traumę
wyniesioną z dzieciństwa, walczącym z nałogami i namiętnością, z uzależnieniem od przełożonych, układami, które wymuszają uciekanie się do podłości,
podsłuchów i szantażu (jeśli chcę
awansować i wyjechać do Rzymu, to muszę tak postępować).
Atutem filmu jest znakomicie
napisany scenariusz, akcja trzymająca w napięciu, nie papierowe dialogi, często wystarczający
jeden gest, jedno słowo rzucone w tle, gra aktorów.
Film w ciągu pierwszego
weekendu obejrzało prawie milion widzów. Obecnie liczba ta
przekroczyła już 2,5 miliona. To
absolutny frekwencyjny rekord.
Film wzbudził już ogromne zainteresowanie za granicą, w Niemczech, w Holandii i Norwegii.
Trzeba go koniecznie zobaczyć.
W ursynowskim Multikinie odbywa się 20 seansów dziennie przy
niemal wypełnionej widowni.
Przypomnę tylko, że dwa lata temu w tej samej sali Smoleńsk, prymitywną polityczną agitkę, oglądało ze mną tylko czterech widzów (patrz moja recenzja w Passie, Tym razem filmowa katastrofa, nr 37/827, 15 września 2016).
Wojciechowi Smarzowskiemu
należą się gratulacje i słowa
uznania za odwagę w przełamaniu tabu i za sprawną reżyserską robotę, a aktorom (Gajos,
Braciak, Więckiewicz, Jakubik)
brawa za wybitne kreacje. Wcale się nie zdziwię, jeśli film zasłuży na Oscara.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

w sposób dosłowny. Jego postrzeganie świata to zestawienie rzeczy i zjawisk na płótnie
tak, by stworzyły nową jakość.
Odwołuje się przy tym do symboliki związanej z wyodrębnionymi przedmiotami lub obiektami. Nadaje im nowe treści,
przenosząc widza w świat alegorii, fantazji.
Laskowski jest porównywany do Davida Hockney’a i René
Magritte’a. O ile jednak pierw-

szy z nich zaczynał od stylu zbliżonego do fotorealizmu, by
pójść w kierunku malarstwa dekoracyjnego, o tyle porównanie z René Magritte’m wydaje
się uzasadnione.
Oglądających wystawę zaskakuje perfekcyjność techniki Henryka Laskowskiego, skłaniając
widzów do zastanowienia, czy
mają do czynienia z malarstwem, czy z fotografią.
Mirosław Miroński

Netflix idzie do kina... Henryk Laskowski – rzeczywistość złudzeń
W środę 10 października
na platformie filmów na
żądanie Netflix pojawił się
film „22 lipca” w reżyserii
Paula Greengrassa. Film
opowiada o tragicznych
wydarzeniach z 2011 roku, gdy Anders Behring
Breivik dokonał dwóch zamachów w Norwegii, w
wyniku których zginęło 77
osób, a ponad 100 zostało
rannych.
Obraz, pokazywany podczas
Festiwali Filmowych w Wenecji
i Toronto, jest niezwykle emocjonującą próbą rekonstrukcji
zdarzeń feralnego letniego dnia,
ale także sposobem na przyjrzenie się konsekwencjom czynów
zamachowca.
Ten doskonały film zyskał tak
dużą przychylność krytyków, że
Netflix, licząc na nominacje do
Oscara, postanowił wprowadzić
go do amerykańskich kin. Wymogiem bycia branym pod uwagę do ewentualnej nominacji
przez Amerykańską Akademię
Filmową, przyznającą Złotego
Rycerza, są bowiem otwarte, dostępne dla wszystkich pokazy w
Los Angeles i/lub Nowym Jorku. Najpopularniejsza platforma
streamingowa na świecie poszła
jednak za ciosem i zdecydowała
się wypuścić dzieło Greengrassa
nie tylko do kin Miasta Aniołów
i innych miast Ameryki, ale także w innych krajach, w tym w

Polsce. Obraz dostępny jest w
wybranych salach kinowych na
terenie całego kraju, od piątku
12 października, dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora
Monolith Films, który współpracuje z Netflixem przy tym tytule.
Podobna sytuacja ma mieć
miejsce z obrazem „Roma” w reżyserii Alfonso Cuaróna. Laureat
Złotego Lwa tegorocznego Festiwalu w Wenecji również ma być
pokazywany równocześnie na
ekranach naszych komputerów,
tabletów i telefonów, jak i prawdziwych sal kinowych, gdy zawita już na wszelkich ekranach
pod koniec tego roku. Na razie
film pokazywany był na otwartych pokazach w Meksyku, co
umożliwiło mu uzyskanie tytułu
oficjalnego reprezentanta tego
kraju w drodze ku nominacji do
Oscara w kategorii Najlepszy
Film Nieanglojęzyczny.
Działania Netflixa, choć podyktowane archaicznymi regułami
Akademii Filmowej, mogą okazać
się znamienne dla przyszłego mo-

delu dystrybucji. Platforma, która
szczyci się tym, że wypuszcza własne produkcje tylko na swojej stronie, może szerzej otworzyć się na
dystrybucję kinową, a co za tym
idzie – uczynić z platformy dużego hollywoodzkiego gracza, mogącego konkurować z wielkim studiami filmowymi. W tym momencie Netflix działa trochę obok systemu studiów filmowych, będąc
firmą internetową z Doliny Krzemowej. Jeśli prowadzone właśnie
działania rzeczywiście zaowocują
nominacją, może to przyczynić się
do zwiększenia zainteresowania
firmy klasyczną, kinową drogą
dystrybucji. Zwłaszcza że coraz
częściej pojawiają się plotki na temat stałego wejścia marki na ten
właśnie rynek.
Eksperyment jest o tyle ciekawy, że dzieje się na naszych
oczach i sami mamy możliwość
wpłynięcia na jego wynik. Kinowe wyniki oglądalności „22 Lipca” oraz „Romy” na pewno będą
szeroko analizowane w biurach
Netflixa, aby sprawdzić jak taki
model sprawdza się dla internetowego giganta. Gorącym pytaniem pozostaje bowiem ile osób
zdecyduje się wybrać do kina, jeśli ma możliwość zobaczenia tego samego filmu, w tym samym
czasie w zaciszu własnego domu.
Wydaje się jednak, że Netflix może na takich działaniach jedynie
zyskać.
Michał Kaczoń

Inauguracja Roku Kulturalnego Na Ursynowie
2018/19 to okazja na zaprezentowanie mieszkańcom dzielnicy dorobku
twórców z wielu dziedzin
kultury i sztuki. Towarzyszą jej rozmaite wydarzenia, m. in. koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, jak też prezentacje szeroko rozumianych sztuk
wizualnych.
Tegoroczna oferta w ramach
Roku Kulturalnego jest na tyle
zróżnicowana, że zapewne
wszyscy zainteresowani kulturą
znajdą w niej coś dla siebie.
Jednym z godnych polecenia
wydarzeń jest wystawa malarstwa Henryka Laskowskiego „
Rzeczywistość złudzeń”. Artysta
prezentował swoje obrazy w Galerii U, w Domu Kultury Stokłosy ul. Lachmana 5. Jest autorem
prac pokazywanych na licznych
wystawach, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Jego twórczość jest zapewne znana większości mieszkańców Ursynowa.
Warto podkreślić, że malarstwo Laskowskiego jest utrzymane w konwencji realizmu.
Jest to jednak realizm przedstawiony „nie wprost”. Artysta
nie ogranicza się do odtwarzania natury oraz rzeczywistości
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