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Samorządowy zawrót głowy
O

K

omu dać krzyżyk, a na kim
krzyżyk definitywnie postawić – to nasze obywatelskie
zadanie na niedzielę 21 października. Wybory na wszelkich szczeblach samorządu lokalnego podniecają publiczność bodaj jeszcze
bardziej niż głosowanie nad kandydaturami do parlamentu albo na
urząd prezydenta Rzeczypospolitej. W 2015 obywatele dosyć leniwie
zbierali się do urn i może dlatego
wybory na szczeblu centralnym
przyniosły cokolwiek zaskakujące
wyniki, podobnie jak rok wcześniej
wybory samorządowe. Niemniej,
nowa obsada ław sejmowych i senatorskich oraz Pałacu Prezydenckiego doprowadziła w konsekwencji do niespotykanej od dawna wymiany elit zarówno w sferze polityki, jak i administracji państwowej
i gospodarki. Co najciekawsze zaś,
powstał już faktycznie oficjalny sojusz Ołtarza i Tronu, no i możemy
się wreszcie przekonać, że to nie
Platforma Obywatelska czy też Prawo i Sprawiedliwość, ale Kościół
Rzymskokatolicki jest dzisiaj najsilniejszą partią w kraju. Tę pozycję
politycznego dominatora niejako
ogłosił na Jasnej Górze arcybiskup
Wacław Depo, wskazując na wyższość Ewangelii nad Konstytucją i
szokując historyków tezą, iż to nie
nasi żołnierze pod wodzą Józefa
Piłsudskiego, jeno Matka Boska
osobiście wygrała w 1920 z bolszewikami.

czywiście, w wolnym kraju,
można w zasadzie głosić co
się chce i na przykład mylić kościelną ambonę z amboną dla
myśliwych, chociaż z tej pierwszej
ogłasza się przykazanie „nie zabijaj”, a z drugiej czyni się wprost
przeciwnie, dążąc do unicestwiania naszych „braci mniejszych”.
Można też dowodzić wyższości
dawnego mistrza filozofii św. Tomasz z Akwinu nad mistrzem wynalazczości technicznej – Tomaszem Edisonem, ale czy jest w tym
jakikolwiek sens i co w gruncie rzeczy miałby piernik do wiatraka?
Jeśli ktoś chciałby z kolei dawać
wierze pierwszeństwo przed nauką, musiałby automatycznie
przedkładać dogmaty nad dowody, mistykę nad praktykę i dojść
do tego, do czego doszedł nowy lider naszej oświaty, ojciec Tadeusz
Rydzyk, który przyjmuje teraz na
dofinansowywane z budżetu publicznego studia w Toruniu, jeśli
kandydat przedstawi wymagane
zaświadczenie od proboszcza swojej parafii.
ym sposobem – nie wiedzieć
po co – klerykalizuje się życie społeczne i za chwilę zirytowani tym Polacy zapomną o jakże ważnej roli Kościoła w utrzymywaniu naszej tożsamości narodowej i państwowej przez wieki, a zaczną się buntować przeciwko coraz większemu ograniczaniu swobód, niszczeniu kultury świeckiej i
poszerzaniu obszarów nietolerancji. Tym bardziej, że Kościół sam
przeżywa akurat rozdarcie wewnętrzne, w związku z czym ortodoksyjni hierarchowie i niektórzy
publicyści katoliccy jawnie naskakują na obecnego papieża Franciszka. I oczywiście ostro krytykują bijący rekordy oglądalności film
„Kler” Wojciecha Smarzowskiego,
który ukazuje w formie fabular-
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wać, że ledwie kilkanaście lat po
zakończeniu jego doczesnej posługi owo dzieło zjednoczenia zostanie
unicestwione?
ybory samorządowe, w
których głosujemy na
swoich sąsiadów, są dobrą okazją, żebyśmy wszyscy ruszyli do urn i wykazali SOLIDARNOŚĆ – jak to było w 1989 roku.
W Warszawie kończy się okres
rządów Hanny GronkiewiczWaltz, którą jedni chwalą za radykalne unowocześnienie miasta,
inni ganią zaś za dopuszczenie do
rekordowego wykoślawienia procesu reprywatyzacji nieruchomości, skomunalizowanych w 1945
tzw. dekretem Bieruta. W gruncie
rzeczy – o wiele większą winę niż
kolejne ekipy warszawskiego ratusza w sprawach reprywatyzacyjnych ponoszą luminarze naszego
prawodawstwa, którym nie przyszło jakoś do pustych łbów, by
akurat na tym polu już dawno
zabronić handlu roszczeniami. Bo
teraz można jedynie trochę łagodzić negatywne zjawiska, a powstałe szkody są po prostu nie do
naprawienia. Co gorsza, choć
słusznie mówi się o krzywdzie wyrzuconych na bruk lokatorów domów komunalnych, to przecież
nie można zapominać, iż zabytkowych kamienic nie dałoby się
utrzymywać w nieskończoność
przy płaceniu symbolicznych
czynszów. Ale jak zmniejszyć negatywne skutki fałszywie rozumianej reprywatyzacji i jak budować Warszawę w dalszej perspektywie, możemy zadecydować,
oddając 21 października swój
głos. Jeden z moich znajomych
chyba trafnie powiedział: tylko
durnie nie będą przy urnie.
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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nej ciemną stronę polskiego duchowieństwa, raczej skrzętnie dotychczas ukrywaną. Wydaje się jednak, że jasna strona na tyle przeważa, iż garść prawdy wyzwoli szeregi duchowieństwa z trwającego
nazbyt długo zakłamania. Bo przecież to nie ci księża, którzy prowadzą z poświęceniem pracę duszpasterską i angażują się w dobroczynność, są winni, że pewien odłam
ich kolegów po fachu można dziś
nazwać zgrają wydrwigroszy, pijaków i pedofilów.
akreślone powyżej „ideologiczne” tło nadchodzących
wyborów powinno dać głosującym co nieco do myślenia. Tym
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bardziej, że w sferze czysto politycznej nieczysta gra zaczyna osiągać apogeum. W wyścigu przedwyborczym kwestie merytoryczne
schodzą na dalszy plan, zaś elementem decydującym stają się podstępne nagrania, oszczercze publikacje, a nawet przejawy swoistego
szantażu. Na domiar złego społeczeństwu robi się wodę z mózgu, bo
nikt już nie jest w stanie odróżnić
prawa od bezprawia, rzecznicy
prasowi pouczają nawet sędziów
cieszących się największym autorytetem, a prezydent RP uważa, że
jest mądrzejszy od całego grona
profesorów, którzy go wykształcili na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W

tej sytuacji utrzymanie
niezależnego charakteru samorządów jest dla
polskiej demokracji jakby ostatnią
deską ratunku. Przeciwstawienie
się szarlatanom i politrukom
wszelkiej maści może ocalić ten
wciąż jeszcze trzymający się mocno bastion wolności, chociaż zakłada się w nim coraz więcej przyczółków dyktatury. Właśnie minęło równo 40 lat od konklawe, które wybrało Karola Wojtyłę na papieża, ogłoszonego później świętym Janem Pawłem II. Cieszyliśmy
się, że JPII potrafił nas zjednoczyć
jak bodaj nikt inny w całej historii
Polski. Czy można się było spodzie-
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Budowa żłobka przy Cynamonowej

Wizualizacja żłobka przy Cynamonowowej

Budowa nowych żłobków na Ursynowie
Trwają prace budowlane przy ul. Cynamonowej oraz przy ul. Kazury. W ich wyniku powstaną na Ursynowie dwa nowe
żłobki. Koszt realizowanych inwestycji
to ponad 18 mln złotych. Łącznie powstanie 12 nowych oddziałów, z których
każdy został przewidziany dla 25 dzieci,
co pozwoli na stworzenie 300 nowych

miejsc. Budynek przy Kazury powstanie
jako żłobek integracyjny.
– Kiedy po rozpoczęciu kadencji zidentyfikowałem
stan ursynowskich żłobków wraz liczbą 376 dostępnych miejsc, uznałem, że zmiana takiego stanu rzeczy jest priorytetem. Dzięki działaniom takim jak rozbudowa żłobka przy Wiolinowej i oddziału żłobkowego na Kłobuckiej liczba miejsc jeszcze w tym roku

Budowa żłobka przy Kazury

wyniesie około 500. Dzięki determinacji Zarządu
Dzielnicy także w tej kadencji rozpoczęliśmy na terenie Ursynowa budowę dwóch tak potrzebnych żłobków. Inwestycje są realizowane z budżetu dzielnicy,
pozyskanie środki na realizacje żłobków jest dla nas
jednym z ogromnych sukcesów mijającej kadencji. W
przypadku żłobka przy Cynamonowej prace zakończą się w tym roku, inwestycja przy Kazury zostanie

zrealizowana w roku przyszłym. Docelowo opiekę w
dwóch nowych żłóbkach otrzyma 300 dzieci, co niewątpliwie poprawi dostępność żłobków dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki nowym inwestycjom na
Ursynowie całkowita liczba miejsc w żłobkach wzrośnie ponaddwukrotnie do blisko 800 miejsc – czyli
wzrośnie o więcej niż powstało w ciągu 40 lat istnienia Ursynowa – informuje burmistrz Kempa.

Wizualizacja żłobka przy Kazury

Ciszewskiego-bis coraz bliżej

Kabaty: nowa wypożyczalnia już działa
Redakcji „Passy” udało się dotrzeć do wizualizacji kolejnego połączenia drogowego
dzielnic Ursynów i Wilanów na przedłużeniu ulicy Ciszewskiego. Dzielnica Wilanów
wydała decyzję środowiskową na budowę drogi, która po uprawomocnieniu pozwoli projektantom złożyć wniosek o pozwolenia na budowę.
Według zapewnień burmistrza Ursynowa Roberta Kempy i burmistrza Wilanowa Ludwika Rakowskiego, wiosną 2019 obie dzielnice doprowadzą do przyspieszenia finansowania tej inwestycji na lata 2019-2020.
– Cieszę się ze dzięki determinacji burmistrza Roberta Kempy udało się zakończyć sprawy nabycia gruntów. Dzięki temu przechodzimy z fazy dyskusji o projekcie do fazy budowy – mówi Ludwik
Rakowski.

We wtorek, 16 października, odbyło się uroczyste
otwarcie Oddziału dla
Dzieci Wypożyczalni Nr
139 przy al. KEN 21. Oddział znajduje się obok
Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 139
mieszczącej się pod tym
samym adresem.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, pracownicy
biblioteki oraz przyszli użytkownicy tego oddziału. Od 17 lat
działa Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 139. Biblioteka na Kabatach cieszy się
dużym powodzeniem, każdego
roku odnotowuje blisko 5 tysięcy czytelników i wypożycza około 60 tysięcy książek. Niewielki
lokal osiedlowej biblioteki z tru-

dem mieści 25 tysięcy woluminów. Z uwagi na duże zainteresowanie zbiorami przeznaczonymi dla dzieci i potrzebę utworzenia miejsca dla maluchów i
uczniów, udało się w pobliskim
pomieszczeniu zorganizować
Oddział dla Dzieci tej wypożyczalni na bazie istniejącego księgozbioru dla najmłodszych czytelników. Z bogatego zasobu placówki wydzielone zostały książki dla dzieci, lektury i opracowania dla uczniów, ciekawe pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy oraz audiobooki.
Lokal został wyremontowany,
a następnie wyposażony w meble, komputery i sprzęt przeznaczony do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Obecni (1300 małych
czytelników) oraz przyszli użyt-

kownicy będą mieli w Oddziale,
poza bogatymi i aktualnymi zbiorami bibliotecznymi, możliwość,
w ramach zagospodarowania
czasu wolnego, korzystania z
szerokiej i atrakcyjnej oferty
edukacyjnej oraz kulturalnej.
– Na Ursynowie liczba czytelników stale wzrasta, dlatego z
przyjemnością wygospodarowaliśmy dodatkowe fundusze na
otwarcie kolejnego, trzeciego
już w tej kadencji samorządu,
oddziału biblioteki. Nowa wypożyczalnia będzie pierwszą tego rodzaju placówką dla dzieci na Kabatach. Jestem przekonany, że poza wypożyczeniem
książki lokal ten sprawdzi się także jako przyjazne miejsce integrujące społeczność sąsiedzką
– mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
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Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni
2018” na Ursynowie rozstrzygnięty!

Czwarta edycja Tygodnia Seniora
Zorganizowany już po raz czwarty przez
Dzielnicę Ursynów październikowy Tydzień Seniora spotkał się z dużym zainteresowaniem dojrzałych mieszkańców,
którzy mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty kulturalno-rozrywkowej. Tradycyjnie już był to tydzień wypełniony koncertami, recitalami, pokazami filmowymi i występami teatralnymi oraz innymi atrakcjami, w postaci
np. wycieczek autokarowych.
Największą publiczność zgromadził koncert
Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza wraz z
akompaniującym im Warsaw Opera Quartet. Poruszające słowa piosenek, połączone z perfekcyjnym wykonaniem, wywołały silne emocje i wzruszenia u słuchaczy. Nie mniejszą frekwencją cieszyły się inne koncerty organizowane w ramach
Tygodnia Seniora, m. in. koncert Grażyny Brodzińskiej „Usta milczą, dusza śpiewa” oraz wykonanie piosenek Andrzeja Zauchy przez Janusza
Szroma.
Aż 150 par wzięło udział w organizowanym
już po raz drugi Ursynowskim Balu Przebierańców.
Seniorzy nie tylko mogli bawić się przy dobrze

im znanych przebojach, ale także wykorzystać
swoje artystyczne zdolności, które ,w połączeniu
z odrobiną pomysłowości, pomogły stworzyć przyciągające uwagę kreacje. Tegoroczna edycja zabawy odbyła się pod inspirującym hasłem „kultury
świata”, a współorganizatorem była Fundacja
„Kluboteka Dojrzałego Człowieka”.
Wielu chętnych wybrało się na wycieczkę „Słodka Warszawa” zabytkowym autokarem typu „ogórek” szlakiem przedwojennych warszawskich cukierni i pijalni czekolady. Uczestnicy spróbowali
najsmaczniejszych pączków, a charyzmatyczny
przewodnik-varsavianista dzielił się wiedzą historyczną oraz ciekawostkami i anegdotami.
Złota polska jesień towarzyszyła całemu tegorocznemu Tygodniowi Seniora, dodając wszystkim wydarzeniom pozytywnej, ciepłej energii.
– Ursynowscy seniorzy co roku aktywnie uczestniczą w specjalnym cyklu imprez szczególnie dopasowanych do gustów dojrzałej i wymagającej
publiczności. Organizowane przez nas wydarzenia mają na celu nie tylko umożliwienie kontaktu z kulturą, ale sprzyjają również aktywizacji i integracji – podsumował Tydzień Seniora Łukasz
Ciołko, wiceburmistrz Ursynowa.

Dzieci z dwujęzyczną przyszłością

Dzielnica Ursynów przystąpiła do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future”, mającego
na celu edukację językową
już od chwili narodzin.
Spotkanie inauguracyjne programu pn. ,,Prezent na całe życie” odbyło się w ursynowskim ratuszu w sobotę 13 października.
Zgromadzonych na sali kilkudzie-

sięciu rodziców najmłodszych ursynowian, z których duża część
przybyła do urzędu wraz z dziećmi, powitał wiceburmistrz Ursynowa Antoni Pomianowski.
“Żadne dziecko nie rodzi się z
umiejętnością mówienia w konkretnym języku. Dlatego dzięki
nauce dwóch języków w latach
dzieciństwa, żaden z nich nie będzie w przyszłości dla dziecka językiem obcym. Chcemy dać najmłodszym mieszkańcom Ursy-

nowa tę wyjątkową szansę, która będzie procentowała przez całe życie. Nie wykluczamy kontynuacji tego projektu w przyszłości” – mówił Pomianowski.
O metodzie zastosowanej w
programie oraz o korzyściach
płynących z dwujęzyczności opowiedział Pan Waldemar Miksa,
krajowy koordynator Programu.
Po prelekcji, uczestnicy spotkania otrzymali z rąk wiceburmistrza Ursynowa zestawy zawierające informacje na temat wychowania w dwujęzyczności
oraz kod dostępu do materiałów
umieszczonych na platformie internetowej. Ze względu na duże
zainteresowanie mieszkańców
Dzielnica nie wyklucza kontynuacji realizacji programu w
przyszłym roku, jak również rozszerzenia go o moduły adresowane do starszych dzieci.

Ruszyły zapisy na XIII Ursynowskie Dyktando
się na Ursynowie, aby zmagać się z ortografią naszego ojczystego języka. Już dziś mogę zdradzić,
że tekst dyktanda będzie nawiązywać do stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co
roku zachęcam do udziału wszystkich, którzy kochają mowę ojczystą i chcą sprawdzić się, pisząc
trudne dyktando – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Zgłoszenia:
– pocztą elektroniczną na adres: dyktando@ursynow.pl
Urząd Dzielnicy Ursynów po raz trzyna– telefonicznie pod nr (22) 443 71 43 (w dni posty zaprasza wszystkich chętnych na Ur- wszednie w godz. 8.00-16.00)
synowskie Dyktando, które odbędzie się
– osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursyw niedzielę 18 listopada o godzinie
nów m.st. Warszawy przy al. KEN 61, pok. 238 (w
10.00, zwyczajowo w sali sportowej Urdni powszednie w godz. 8.00-16.00).
Liczba miejsc ograniczona.
synowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
przy ul. Dereniowej 48.
Karta rejestracyjna, regulamin są dostępne na
Trwają zapisy – a warto wiedzieć, że co roku w www.ursynow.pl
wydarzeniu bierze udział ponad 200 osób. UczestO Ursynowskim Dyktandzie
nicy zmierzą się po raz kolejny z tekstem, który
przygotują prof. dr hab. Jerzy Bralczyk oraz doc.
Przedsięwzięcie to od lat cieszy się ogromnym
dr Grażyna Majkowska. Czekając na wyniki po na- zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Ursynopisaniu dyktanda, uczestnicy wysłuchają wykła- wa. Co roku bierze w nim udział ponad 200 osób.
du na temat języka polskiego oraz zapoznają się Zapraszamy wszystkich chętnych, interesujących
z zasadami pisowni trudnych słów użytych w dyk- się piękną polszczyzna i jej prawidłową pisowtandzie.
nią. Od 2012 r. Dyktando nosi imię wybitnego
– Mam nadzieję, że trzynastka dla nikogo nie bę- mieszkańca Ursynowa – Andrzeja Ibisa-Wróbledzie pechowa, bo już po raz trzynasty spotkamy wskiego.

W Sali Klubowej Natolińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Na Uboczu 3 odbyło się
podsumowanie i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Konkursu
„Warszawa w kwiatach i zieleni 2018” na Ursynowie.
Jest to 35. edycja konkursu organizowanego przez m. st. Warszawa i Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy. W tym roku na Ursynowie konkurs został zorganizowany we współpracy oddziału TPW
z Urzędem Dzielnicy Ursynów.
Do konkursu z Ursynowa wpłynęło 36 zgłoszeń indywidualnych oraz ze spółdzielni mieszkaniowych.
Spośród nich komisja konkursowa Oddziału Ursynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
wytypowała wyróżniające się obiekty. I tak:
Nagroda główna w kategorii „Osiedla mieszkaniowe” została przyznana Spółdzielni Mieszkaniowej
„WYŻYNY”, wyróżnienia otrzymały także: SM „Migdałowa” i SIM „Ursynów. W Kategorii „Balkony,
tarasy, loggie i okna” wyróżniony został taras przy ul. Lanciego 10 g, natomiast w kategorii „Ogródek
przydomowy” – ogródek przy ul. Cybisa 5.
Dyplomy, wyróżnienia i drobne upominki wręczyli: burmistrz Ursynowa Robert Kempa, zastępca
burmistrza Piotr Zalewski oraz koordynatorka konkursu na Ursynowie Grażyna Wójtowicz.
Robert Kempa podziękował wszystkim za udział w konkursie oraz podkreślił, że to dzięki takiej
aktywności ursynowskich mieszkańców i instytucji tworzona jest marka naszej dzielnicy, jako miejsca
w którym chce się mieszkać, odpoczywać i pracować. Dodał także, że za cel postawił sobie, aby
właśnie tu na Ursynowie wprowadzić pilotażowo granty dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
na realizację programu „Zielone enklawy, woda, trawa, odpoczynek”.

Zastępca burmistrza Piotr Zalewski wyraził nadzieję, że przyznane dyplomy i wyróżnienia przyczynią
się do rozwoju idei zazieleniania naszej dzielnicy oraz zwiększenia dbałości mieszkańców o estetykę
najbliższego otoczenia w oparciu o dobrosąsiedzkie więzi. Podziękował za wkład administratorów i
właścicieli nieruchomości w zagospodarowanie przyległych terenów zielonych, bo te najbardziej służą
wszystkim mieszkańcom. Koordynator Konkursu na Ursynowie Grażyna Wójtowicz serdecznie podziękowała
wszystkim przybyłym uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie, za dbałość o piękne otoczenie, za
zgłoszenie obiektów, szczególnie tych realizowanych w sąsiedzkiej współpracy. Zasygnalizowała także plany
rozszerzenia kategorii konkursowych w przyszłorocznej edycji, uwzględniające specyfikę naszej dzielnicy.
Przypomnijmy:
16 września br. podczas uroczystej Gali w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku
Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej poznaliśmy laureatów 35 konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni
2018” ze wszystkich dzielnic Warszawy. Podczas uroczystości nagrodzono 29 laureatów w 11
kategoriach, w tym pięciu z Ursynowa. Podczas Gali niekwestionowanym liderem wśród nagrodzonych
i wyróżnionych była nasza dzielnica. I tak:
Nagrodę Prezydencką w kategorii “Człowiek” otrzymali: Marianna i Krzysztof Bachorzewscy; w
kategorii „Sąsiedzi” – Anna Wrońska i Halina Szczypka; w kategorii „Ogródki przydomowe – Mariusz
Ostrowski; w kategorii „Inne formy zieleni miejskiej” - Przedszkole nr 283 ul. Puszczyka 6; tytuł Mistera
Kwiatów zdobyła Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” za ukwiecanie terenów wspólnot
mieszkaniowych: „Cynamonowa 2”, „Jastrzębowskiego 24”, „Al. KEN 86/88”, „Al. KEN 90/92”, „Al. Ken
94”, „Al. KEN 96”, „Nowoursynowska 151”, „Pod Brzozami I”, „Pod Brzozami II”, Ursynów „Pod Koroną”,
„Zielony Nugat I”, „Zielony Nugat II”, „Zielony Nugat III”, „Zielony Nugat IV. Gratulujemy!
G r a ż y n a Wó j t o w i c z

Kompleks oświatowy przy
Zaruby z pozwoleniem na budowę
Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował
o kolejnych postępach w realizacji kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby.
Urząd Dzielnicy otrzymał pozwolenie na
budowę. Dzielnica Ursynów przygotowuje procedurę przetargową na wybudowanie kompleksu oświatowego. Jak zapewniają ursynowscy urzędnicy, przetarg zostanie ogłoszony po uprawomocnieniu
się pozwolenia.
– Cieszę się, że został wykonany kolejny krok
przybliżający nas do realizacji tej tak potrzebnej
mieszkańcom Ursynowa inwestycji – otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Na przełomie października i listopada zostanie ogłoszony przetarg.
Planowana wartość prac to około 50 mln złotych.
Będzie to jedna z największych inwestycji na Ursynowie w ciągu ostatnich lat – informuje burmistrz Robert Kempa.

„Requiem” już w sobotę
Już w najbliższą sobotę na Ursynowie wielkie wydarzenie kulturalne czyli koncert “Requiem”
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncert odbędzie się 20 X 2018, o godz. 19.00 w kościele pw. bł.
Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3. Organizatorem tego spotkania z muzyką jest
Urząd Dzielnicy Ursynów – wstęp wolny.
–”REQUIEM” Mozarta to bez wątpienia najbardziej znany utwór w historii muzyki. Arcydzieło
to usłyszymy w sobotę w wykonaniu ponad 130 artystów. Będą wśród nich nasi sąsiedzi z ursynowskich chórów. Jest to dla mnie powód do dumy, ale także dowód na to, że muzyka chóralna przeżywa w naszej dzielnicy prawdziwy renesans. Serdecznie zapraszam wszystkich melomanów.
Jest to takie wydarzenie artystyczne, którego nie można przegapić – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
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Z Tomaszem Jagodzińskim nie tylko o sporcie

Cwaniaczku, nie kandyduj...
MACIEJ PETRUCZENKO: Panie Tomaszu, sam
pan napisał całą książkę pod tytułem „Cwaniaczku, nie podskakuj”, a jednak pan wciąż podskakuje, kandydując teraz do Sejmiku Mazowieckiego...
TOMASZ JAGODZIŃSKI: Widocznie taki już
jestem, taki mój urok i chociaż wszyscy mi całe
życie odradzają, żebym się nie pchał, nie afiszował, nie pretendował, to ja im na złość – właśnie
to robię.

jących i dopiero później studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W czasach, kiedy jeszcze nie tylko żaden dziennikarz, ale nawet żaden prokurator nie śmiał na
serio dotykać brudnych spraw korupcji w polskim
futbolu i co najwyżej kręcono filmowe komedie na
ten temat, pan odważył się to opisać od kuchni,
chociaż groziło to wtedy śmiercią lub kalectwem...
To prawda, grożono mi wielokrotnie, zapowiadając między innymi „obcięcie uszu oraz odstrzelenie jaj”. I to nie były czcze groźby, bo stali za tym regularni mafiosi. Na szczęście na groźbach się skończyło. Okazało się, że jednak nikt
„cwaniaczka Jagodzińskiego” nie śmiał ruszyć.
Ale to stare czasy, wracamy jakby do poprzedniego wieku.

Dosyć trudno pana zniechęcić do czegokolwiek,
bo przecież jest pan człowiekiem nieustannego
sukcesu. Chciał pan zostać redaktorem, to pan
został i to w samym Przeglądzie Sportowym;
chciał pan zostać senatorem RP, to pan został w
1991 roku; chciał pan zostać dyrektorem, to pan
też został i już od jedenastu lat z powodzeniem
rządzi w Muzeum Sportu i Turystyki...
Bo ja się rzeczywiście łatwo nie zniechęcam i naNo tak, ale właśnie w poprzednim wieku został
leżę do osób, które co zapowiedzą, to zrobią, osią- pan wybrany senatorem Rzeczypospolitej i to jagając wyznaczony cel. Krótko mówiąc, nie lubię ko niezależny kandydat...
bujać w obłokach i – jak to się mówi po staropolCo ciekawe, wziąłem udział w wyborach do
sku – lubię chodzić nogami po ziemi.
Senatu, będąc jeszcze dziennikarzem Przeglądu
FOTO: PAWEŁ OPRZĄDEK

Bruce Willis w MSiT, 22.06.2010 roku oraz Tomasz Jagodziński - dyrektor
Ano właśnie, czasem lubił pan nawet w ziemi
kopać...
To się zgadza, ale wbrew temu, co niektórzy
mogliby w tym momencie pomyśleć, bynajmniej
nie byłem grabarzem. Przez siedem lat pracowałem przy łopacie na odkrywce kopalni węgla brunatnego w moim rodzinnym Bełchatowie.

Sportowego. Nie mogłem wówczas kandydować do Sejmu, bo z uwagi na ordynację wyborczą jako wolny elektron nie miałbym najmniejszych szans w rywalizacji z konkurentami wysoko umocowanymi na listach partyjnych. Wybory do Senatu mają charakter bezpośredni, więc
to mi odpowiadało, no i zostałem wybrany,
otrzymałem blisko 40 tysięcy głosów i mając 30
To znaczy, że kto jak kto, ale akurat pan potra- lat, zostałem jednym z najmłodszych senatofi wszystko wyjaśnić łopatologicznie...
rów RP w historii. W tym samym czasie zamieszJak ktoś chce ewentualnie i tak się wyzłośliwić, kałem na Ursynowie i pozostaję do dzisiaj wierto proszę bardzo, bo ja się nie obrażam. Faktem ny tej dzielnicy.
jest, że po tej pracy, która polegała na kopaniu
rowów pod kable energetyczne, mam do dzisiaj
Rozumiem, że jako dyrektor Muzeum Sportu i
ogromną krzepę w rękach i nic dziwnego, że w re- Turystyki, mieszczącego się w Centrum Olimpijdakcji Przeglądu Sportowego zyskałem już na skim przy Wybrzeżu Gdyńskim poleca pan szczewstępie pseudo Imadło, miażdżąc dłonie kole- gólnie kierowaną przez siebie placówkę przy okagów przy powitaniu.
zji kolejnych Nocy Muzeów...
Zachęcam wszystkich również do dziennych,
Znany pianista Waldemar Malicki, któremu a nawet codziennych wizyt w tym magicznym
również omal nie zgruchotał pan dłoni przyja- miejscu, a zwłaszcza do wizyty w dniu 29 paźcielskim uściskiem, chciał pana podobno wynająć dziernika, gdy odbędzie się wernisaż dwu wydo miażdżenia palców jego kolegom po fachu... staw poświęconych stuleciu odzyskania nieTo oczywiście sympatyczny żart ze strony tego podległości. Przedstawimy przy tej okazji galeznakomitego artysty, ale już ten wątek z mojego rię sportowych sław II Rzeczypospolitej – ze
życiorysu świadczy chyba najlepiej, że żadnej zdobywczynią pierwszego złotego medalu
pracy się nie boję. Zdarzało mi się zarabiać na olimpijskiego dla Polski Haliną Konopacką na
chleb pracą fizyczną nie tylko w kopalni, w koń- czele.
cu pecunia non olet. Dlatego wcale się nie wstydzę, że swego czasu pracowałem na dachach w
A tak na koniec może dyskretnie zapytam, czy
Chicago, a wcześniej byłem pomocnikiem tyn- w kontekście pana przymiarki do roli radnego
karza w Niemczech.
Sejmiku Mazowieckiego z rekomendacji PSL ktoś
nie próbował już panu powiedzieć: cwaniaczku,
Czy można o panu wyrazić się skrótowo po- nie kandyduj...
wiedzeniem: kiedyś liceum, teraz muzeum?
Nawet gdyby ktoś zechciał tak powiedzieć, to
Tu pan nie trafił, bo nigdy nie byłem licealistą, wiadomo, że z uwagi na swój charakter, zrobiłbym
skończyłem za to technikum górnicze dla pracu- mu z całą pewnością na przekór.
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Ratusze Warszawy – Targówek (XI)
Targówek jest jedną z sześciu prawobrzeżnych
dzielnic Warszawy,
ukształtowanych w wyniku wprowadzenia ustawy
warszawskiej w 1994 r.
Wówczas Targówek wydzielony został ze składu
Dzielnicy-Gminy Warszawa Praga Północ.
Dzielnica objęła znaczną część
obszaru Pragi będącego w granicach przedwojennej Warszawy. Do czasu przekazania do
użytku własnego ratusza, tj. do
26 marca 1998 r., władze Targówka miały wspólną siedzibę
wraz z Białołęką i Pragą Północ
w budynku przy ul. Kłopotowskiego 15. Obecnie (dane z 2016
r.) na terenie dzielnicy mieszka
123,5 tys. osób.
Budowę ratusza na Targówku przy ul. Kondratowicza 20
rozpoczęto 15 lutego 1996 r. według projektu sporządzonego
przez Biuro Architektoniczne
FS&P ARCUS. Autorami projektu byli architekci Mariusz Ścisło
i Andrzej Fajans. Projekt został
wyłoniony w drodze konkursu
ogłoszonego przez ówczesną
gminę Warszawa-Targówek.
Budynek ma konstrukcję żelbetową wylewaną, a w części
biurowej – szkielet żelbetowy.
Ściany zewnętrzne są żelbetowe
wylewane oraz murowane z cegły ceramicznej. Na parterze wykładzina z granitu szwedzkiego
na ruszcie, powyżej tynk mineralny. Ściany wewnętrzne działowe wykonane są z płyt gipsowo-kartonowych. Ślusarka zewnętrzna jest aluminiowa, a wewnętrzna – drewniana.
Budynek ratusza ma powierzchnię użytkową 9 470 m
kw. i kubaturę 41 900 m. W ramach zadania inwestycyjnego
wybudowano również całe

uzbrojenie terenu, parkingi i południową jezdnię ulicy Kondratowicza, albowiem działka nie
była uzbrojona. Kamień węgielny pod budowę pobłogosławił
Jego Świątobliwość Jan Paweł II
w dniu 7 maja 1996r., a 14
czerwca 1996 r. miała miejsce
uroczystość wmontowania aktu
erekcyjnego.
Budynek ratusza zlokalizowany jest na działce ograniczonej
ulicami: Kondratowicza, Św.
Wincentego i 20. Dywizji Piechoty. Od strony ulic Kondratowicza i 20. Dywizji Piechoty
znajduje się część biurowa o wysokości sześciu kondygnacji nadziemnych z podpiwniczeniem i
wejściem głównym z narożnika
wymienionych ulic. Od strony
ul. Św. Wincentego znajduje się
część parterowa, w której zlokalizowana jest sala konferencyjna, bufety oraz sala ślubów z zapleczem.
Wewnątrz budynku jest pięciokondygnacyjny hall z górnym
doświetleniem. Z hallu na po-

ziomie parteru jest dostęp do
Wydziału Obsługi Mieszkańców,
sali konferencyjnej, biura rady
oraz części gastronomicznej. W
hallu umieszczone są dwa dźwigi „panoramiczne”, a w bocznym
skrzydle dodatkowy dźwig towarowo-osobowy. W podpiwniczeniu znajduje się parking na
49 samochodów, magazyny, pomieszczenia techniczne i stanowisko dowodzenia Obrony Cywilnej. Na piątym piętrze znajduje się magazyn dokumentów.
Adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20; 00-983 Warszawa.
Według informacji z 2 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zatrudnionych było 235 osób
na 233,5 etatach. Statystycznie
na jeden etat w urzędzie przypada na Targówku 528,9
mieszkańców.
(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
L e c h K r ó l i ko w s k i
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Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola
Mieszkańcy Zamienia popierają zrównoważony rozwój Lesznowoli

Kampus+ w Zamieniu determinuje rozwój całej gminy
Living Lab w Zamieniu

Jak mieszkańcy sołectwa Zamienie oceniają Kampus+ oraz
Kampus Nowych Technologii w
swoim sąsiedztwie? Jakie usługi społeczne są z ich punktu widzenia najważniejsze? W
dniach 14–15 września odbyły
się w Zamieniu konsultacje
społeczne w ramach projektu
Kampus+, który realizowany

jest we współpracy gminy Lesznowola z Politechniką Warszawską.
Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z koncepcją
rozwoju miejscowości, a także włączyć
się w dialog dotyczący potrzeb lokalnej społeczności i kierunków rozwoju
infrastruktury społecznej. Wyniki
wspólnej pracy przedstawione zostały

litechniki Warszawskiej na terenie resowań, warsztaty artystyczne i kluZamienia, a także na temat Centrum bokawiarnia.
Innowacji Społecznych, dostępnego
Wskazane powyżej potrzeby okazadla mieszkańców gminy. W ramach ły się zbieżne z koncepcją wielofunkcyjprojektowania przestrzeni usług spo- nego projektu Przestrzeni Usług Społecznych, zgłosili oni swoje potrzeby i łecznych w ramach Kampus+, a 93
pomysły, na podstawie których po- proc. uczestników konsultacji wyraziwstał raport wraz z planem kolejnych ło pozytywną opinię na temat przedstadziałań.
wionych planów Kampusu Zamienie.
Czego najbardziej potrzebują miesz- Oferta K+ będzie komplementarna
kańcy sołectwa Zamienie? Podczas wobec istniejących na terenie sołectwa
wspólnych warsztatów wzięto pod Zamienie obiektów takich jak przeduwagę cztery obszary: zdrowie, edu- szkole, szkoła, boisko do piłki nożnej
kację, sport i rekreację oraz kulturę i oraz teren zieleni parkowej. Czekający
społeczeństwo. Najczęściej wskazy- Lesznowolę rozwój infrastrukturalny
wanymi elementami w ramach po- w obszarze komunikacji (m.in budowa
trzeb zdrowotnych były: przychodnia trasy S7 z węzłem Zamienie, wiadukzdrowia działająca w ramach NFZ, tu nad trasą S7, budowa dalszej części
apteka całodobowa, rehabilitacja, ul. Raszyńskiej), gospodarki komunalopieka senioralna, a także SPA zdro- nej (rozbudowa oczyszczalni ścieków,
wotne oraz tężnia. Najważniejszymi rozbudowa sieci wodociągowej, kanaaspektami edukacyjnymi uzupełniają- lizacyjnej i sanitarnej) oraz bliska
cymi prezentowane funkcje okazały współpraca z partnerami projektu
się: laboratorium dla dzieci, kursy Kampus+ i Politechniką Warszawską
edukacyjne, modelarnia oraz prze- umożliwią zrównoważony rozwój gmistrzeń coworkingowa. Wśród potrzeb ny i zagwarantują mieszkańcom przerekreacyjnych uczestnicy wskazywa- strzeń do życia wyjątkowej jakości.
li m.in. siłownię, basen, ściankę wspiWięcej informacji na temat Kampus+
naczkową i szkołę tańca. W kategorii w Zamieniu oraz przebiegu i wyników
kultura często pojawiały się natomiast konsultacji społecznych w raporcie na
w raporcie opublikowanym 15 paź- takie elementy jak sala multimedial- stronie: https://issuu.com/projektujedziernika br.
na, biblioteka, świetlica, koła zainte- myzamienie/docs/raport.
W ciągu dwóch dni w konsultacjach
wzięło udział ponad 100 mieszkańOrganizatorzy konsultacji społecznych: Partnerzy projektu Kampus+: WB
ców Zamienia oraz reprezentanci sąsiadujących z Zamieniem sołectw. MOLD, Pro-Development, Politechnika Warszawska oraz Gmina Lesznowola
Kontakt: Anna Karniej, dyrektor ds. Innowacji Społecznych Kampus+, maUczestnicy otrzymali informacje dotyczące koncepcji zagospodarowania il: anna.karniej@kampusplus.pl
Więcej informacji: www.projektujemyzamienie.pl, www.kampusplus.pl
przestrzennego Kampusu+ wraz z
Kampusem Nowych Technologii Po-

Lesznowolska oświata nagrodzona po raz kolejny

Edukacja na 6 z plusem!

W imieniu gminy Lesznowola wyróżnienia odebrał Jacek Bulak, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (ZOPO).
W dniu 13 października w
auli nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie gmina Lesznowola otrzymała dwie
ważne nagrody – certyfikat przyznany w ramach
VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw „Samorządowy
Lider Edukacji 2018” oraz
wyróżnienie „PRIMUS”.

Certyfikat potwierdza, że gmina Lesznowola prowadzi politykę oświatową w sposób efektywny, nowoczesny, skuteczny, w
oparciu o najwyższe standardy
jakościowe, a wdrażane działania edukacyjne cechują się nowoczesnością i prekursorstwem.
Natomiast nagroda “PRIMUS”
jest dowodem na to, iż nagrodzona jednostka samorządu terytorialnego należy do grona
najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich
samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej oraz zarządzania oświatą.
W opinii recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej gmina Lesznowola po raz
kolejny wyróżniła się wartościowymi pomysłami, oryginalnymi inicjatywami, a przede
wszystkim konsekwencją, wytrwałością i systematycznością
w realizowaniu działań oświatowych. Ponadto, członkowie
kapituły stwierdzili, że oświata w gminie Lesznowola zarządzana jest modelowo, z
uwzględnieniem lokalnych potrzeb, w duchu dialogu społecz-

nego, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i rozwiązań programowych i organizacyjnych. Wdrażana strategia
oświatowa cechuje się spójnością i profesjonalizmem.
Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku,
jest identyfikowanie i promowanie tych jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w
dziedzinie rozwoju edukacji i
systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie
“Samorządowy Lider Edukacji”
Komisja Ekspertów złożona z
naukowców reprezentujących
wybrane polskie uczelnie, m.in.
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które
spełnią określone regulaminem
Programu kryteria i uzyskają
pozytywną recenzję ekspertów
otrzymują certyfikat oraz tytuł
“Samorządowego Lidera Edukacji”.
Organizatorem konkursu jest
Fundacja Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego.
Jacek Bulak

Lesznowola z
certyfikatem ELoGE!
Gmina Lesznowola jako
jeden z pierwszych samorządów w Polsce otrzymała certyfikat Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE).
Uroczyste wręczenie tego prestiżowego wyróżnienia odbyło
się 8 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich
“Polin”, podczas gali połączonej
z ogłoszeniem wyników “Ranking Samorządów” opracowywany przez dziennik „Rzeczpospolita”.
ELoGE (European Label of
Governance Excellence) to program certyfikacyjny, który obejmuje weryfikację przestrzegania przez jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich
jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na
Poziomie Lokalnym. 12 zasad
określonych przez Radę Europy
należą:
1. Udział obywateli, uczciwy
przebieg wyborów i reprezentacja;
2. Responsywność, szybkość
reagowania;
3. Efektywność i skuteczność;
4. Otwartość i jawność;
5. Przestrzeganie prawa;
6. Etyczne postępowanie;
7. Kompetencje i potencjał;
8. Innowacyjność i otwartość
na zmiany;
9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań;
10. Należyte zarządzanie finansami;

11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność
społeczna;
12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

tację do przyznawania certyfikatu otrzymała w Polsce Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Więcej na temat ELoGE
można przeczytać na stronie
jednostki
akredytowanej:
Certyfikat ELOGE przyzna- www.frdl.org.pl
A.A.
wany jest na dwa lata. Akredy-
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Ursynowski Ośrodek Wsparcia dla niepełnosprawnych otwarty

Cztery lata starań uwieńczone sukcesem

Bogusław Lasocki
Długi okres powstawania ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych, poprzedzony piękną wieloletnią historią aktywności w
bardzo trudnych warunkach,
znalazł wreszcie swój finał. W
poniedziałek 15 października
nowy ośrodek wsparcia przy ul.
Belgradzkiej 33 został oficjalnie
otworzony.
Ten dzień dla podopiecznych ośrodka, ich opiekunów i rodzin oraz społeczników ze Stowarzyszenia „Maja”
stał się prawdziwym świętem, wieńczącym długi okres zabiegów o stworzenie ośrodka wsparcia z prawdziwego zdarzenia. W uroczystym otwarciu
uczestniczyli wiceprezydent Warszawy
Włodzimierz Paszyński, przedstawicie Zarządu Dzielnicy z burmistrzem
Robertem Kempą i wiceburmistrzem
Łukaszem Ciołko oraz liczna grupa
radnych.

Prawie jak
droga cierniowa
Idea ośrodka powstała już bardzo
dawno, a zapoczątkowana została przez
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Głęboko Upośledzonych “Maja”.
Stowarzyszenie, zarejestrowane w koń-

cu 2002 r. , początkowo zorganizowało i prowadziło na Ursynowie przy ul.
Meander 18 Ośrodek Terapeutyczno Rehabilitacyjny dla osób znacznie niesprawnych intelektualnie. Pomimo
bardzo trudnych warunków i ciasnoty,
borykania się z niedostatkiem funduszy,
w placówce prowadzone były zajęcia z
zakresu ogólnego usprawnienia i usamodzielnienia, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz
zainteresowań artystyczno - muzycznych, plastycznych, jak również zabiegi z zakresu rehabilitacji ruchowej. Rosnące zainteresowanie ośrodkiem wskazywało na szerokość problemu, zwłaszcza, że część podopiecznych wymaga
całodobowej opieki. Niektórzy z nich
to osoby dotknięte głębokim upośledzeniem intelektualnym, również fizycznym – po porażeniu mózgowym,
sparaliżowane, mogące przemieszczać
się na wózku, nie zawsze samodzielnie. Nierzadko wymagają pełnej obsługi z myciem, posadzeniem na toaletę
lub przewinięciem, nakarmieniem.
Gdy w 2014 r. uruchomiona została
możliwość wsparcia finansowego projektów lokalnych w ramach Budżetu
Partycypacyjnego, społecznicy z “Mai”
dostrzegli szansę dla ich ośrodka i działalności. Przygotowany projekt, dzięki
wsparciu społeczników i grupy radnych,
jak i sensownie poprowadzonej promocji, zwyciężył, przejmując zarazem całą dostępną kwotę na projekty. Wywołało to furię części autorów projektów
przegranych, szukających różnorodnych argumentów formalnych i prawnych, aby tylko zablokować przedsięwzięcie. Na szczęście działania te okazały się nieskuteczne. Niestety, równocześnie pojawiły się problemy technicz-

ne i organizacyjne. Niezbędne było wybudowanie nowej drogi dojazdowej
oraz wycinka pewnej ilości drzew, sam
projekt okazał się również niedoszacowany. Z wielkimi bólami problemy udało się jednak jakoś rozwiązać. Winą za
opóźnienia w oddawaniu do eksploatacji przedłużenia Belgradzkiej próbowano obciążać burmistrza, pomimo że
przyczyny były całkowicie po stronie
wykonawczej.

Ośrodek będzie służył najbardziej
potrzebującym
– Przede wszystkim cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu – rozpoczął swoje wystąpienie burmistrz Kempa. – Pomimo tego, że fura błędów, które można było popełnić przy planowaniu tego
ośrodka, przekroczyła wszelkie możliwe zakresy. Pomimo tego że mieliśmy
propozycję, żeby nie budować drogi,
żeby przeprojektować ośrodek albo żeby drogę wybudować w późniejszym
terminie, np. około roku 2020. Dzięki
decyzji pani prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz z 2015 r. uzyskaliśmy zgodę na zwiększenie budżetu i osiągnęliśmy to, co mamy dziś. Mamy ośrodek
wsparcia, mamy rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie tego ośrodka. Ten
ośrodek będzie służył najbardziej potrzebującym z naszej dzielnicy, ale także również spoza Ursynowa. Myślę również, że takie ośrodki powinny powstać
w każdej dzielnicy. Jednak nie byłoby
ośrodka bez mieszkańców, którzy głosowali na ten projekt w Budżecie Partycypacyjnym. I cieszę się, że ta umowa
społeczna między mieszkańcami i władzami dzielnicy została dotrzymana.
– Kiedy 20 lat temu rodzice, którzy są
tu obecni, rozpoczęli starania o ośro-

– Ten ośrodek to jest dopiero jeden
moduł – wyjaśniała liderka Stowarzyszenia “Maja”. – A za chwilę będzie
“Dom Marzeń”. To oznacza, że żadne
nasze ursynowskie dziecko nie zostanie
wywiezione poza Warszawę do TBSu,
tylko pozostanie na swoim, w miejscu
gdzie się urodziło i mieszkało całe życie. To jest niesamowicie ważne. Przecież gdy kiedyś zostaną same, to będą
znajomi, będą przyjaciele, którzy do
tego dziecka przyjdą, będą interesowali się jego losem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie zostało w najtrudniejszej sytuacji życiowej gdzieś
wywiezione – stwierdziła pani Ewa i
dodała: – Dostaliśmy również dodatkowe pieniądze, na razie na 3,5 etatu,
dla personelu pomocniczego. To jest
bardzo ważne, bo większość osób wymaga podstawowej obsługi potrzeb fizjologicznych. Oprócz tego dziennego
wsparcia, w pierwszej turze będą odbywały się turnusy pobytu całodobowego
i treningi samodzielności. To będzie
precedens w skali Warszawy, może nawet całego kraju, że na te treningi będziemy kierować osoby najmniej
sprawne, żeby dać im szansę. Przecież
po to wybudowaliśmy ten ośrodek, żeby dać szansę zafunkcjonować poza
domem, poza rodzinnym środowiskiem – przekonywała pani prezes.
Wiele osób ucieka, boi się niepełnosprawności innych, to ich przeraża.
Ale są również tacy, którzy oddają im
całą swoją aktywność, swój czas, swoją pracę. Tac y jak Ewa Wiśniewska,
Nie ma tu
jak Ewa Cygańska, jak wiele innych
osoby jednakowej
osób, których nie sposób tu wymienić,
Z pytaniem o dalsze plany Stowarzy- ale które swoim bezinteresownym zaszenia, zwróciliśmy się do prezes Ewy angażowaniem zasługują na najwyżWiśniewskiej.
szy szacunek.

dek wsparcia dla swoich dzieci, które
kończyły obowiązek szkolny i które musiały zostawać w domach, ponieważ
nie było żadnej placówki w całej Warszawie dla osób wymagających specjalnego wsparcia, przyświecało nam
takie hasło: “My to Wy, chcemy być
wśród Was!” – z nieskrywanym wzruszeniem mówiła Ewa Wiśniewska, szefowa Stowarzyszenia “Maja”. – Uważam, że Ursynów dzisiaj powinien bardzo, bardzo świętować. Najważniejszym jednak sukcesem placówki jest to,
że zacznie się tworzyć w naszej dzielnicy system wsparcia osób niepełnosprawnych. Już ta placówka kilka elementów tego systemu obejmie. Będzie
tu ośrodek dziennego wsparcia, będą
mogły przychodzić osoby na 6 - 8 godzin dziennie po specjalistyczną terapię
i rehabilitację. Będzie również możliwość przyjmowania osób na krótkookresowy pobyt całodobowy w sytuacji
kryzysowej, np. chorobowej, lub na
krótki trening samodzielności. Otworzymy się również na środowisko zewnętrzne.
A już niedługo oprócz tej placówki
powstanie tuż obok “Dom Wymarzony”. I tutaj duże, duże brawa dla burmistrza, że te pieniądze “wydębił”, a inni
mu w tym pomogli. Musimy tu również podziękować radnej Ewie Cygańskiej, która bardzo wspierała nasze starania. I udało się wszystkim – powiedziała wśród oklasków zgromadzonych
Ewa Wiśniewska.

„Zakochani” z Pięciolinii 5

Blokowiska ursynowskie,
gdyby nie tereny zielone,
stanowiłyby kubistyczną
pustynię budowlaną.
Brak innych form przestrzennych, typowy dla
wielkich zbiorowisk zabudowań, powoduje, że
zwłaszcza zimą, gdy opad-

ną liście, mamy wrażenie
stąpania w świecie wielkich klocków.
Takiego stanu nie chcieli zaakceptować artyści rzeźbiarze,
którzy w wyniku Pleneru Rzeźbiarskiego’ 1977 stworzyli 12
rzeźb przeznaczonych do wzbogacenia jałowości artystycznej

Ursynowa. Część tych rzeźb już
nie istnieje, kilka powstało w
późniejszym okresie, jednak jedenaści znajduje się w przestrzeni miejskiej Ursynowa Północnego. Dlatego tam, ponieważ w
końcu lat siedemdziesiątych zabudowany i zamieszkały Ursynów kończył się na poziomie
obecnej ul. Gandhi. Rzeźby te
znakomicie komponują się z otoczeniem, wzbogacając jałowość
artystyczną okolicy. Niestety, po
ponad czterdziestu latach ursynowskie rzeźby wymagały naprawy, oczyszczenia i odnowienia. Dzieła plenerowe zazwyczaj są zaniedbane i uszkodzone, z osłabionymi postumentami, niekiedy wymagają odtworzenia zniszczonych fragmentów. Na szczęście rzeźby wykonane są z wapienia, a nie z piaskowca, gdyż w przeciwnym
wypadku stopień degradacji
bardzo ograniczyłby możliwo-

ści naprawy. Wapień jest trwalszy, a z upływem czasu powłoka
ulega nawet częściowemu
utwardzeniu, co ułatwia renowację.
Autorem trzech rzeźb jest Ryszard Stryjecki, będący równocześnie organizatorem pleneru artystycznego w 1977 r. na
Ursynowie. Jedna z rzeźb - “Zakochani” - została ustawiona w
okolicy budynku przy ul. Pięciolinii 5. Przenikające się
struktury symbolizujące zakochanych fantastycznie komponują się wśród kilku pionowych
wysokich brzóz szczególnie teraz, wśród barw jesieni, uwydatniając biel wapiennego tworzywa.
Właśnie w takiej scenerii w
środę 16 października odbyło się
spotkanie plenerowe poświęcone dalszym losom rzeźb ursynowskich. Uczestnikami byli zastępca burmistrza Łukasz Ciołko,

artyści rzeźbiarze Ryszard Stryjecki i Radosław Parol, konserwatorka Magdalena Olszowska
oraz mieszkanka Danuta Frączek. To właśnie pani Danut
przyczyniła się do uratowania
rzeźb, ponieważ zgłosiła do Budżetu Partycypacyjnego projekt
ratujący dzieła sztuki. Projekt
ten poparło ponad tysiąc osób.
Prace konserwatorskie trwające
cztery miesiące zakończyły się
we wrześniu br. W ich wyniku
uzupełniono ubytki techniczne i
zabezpieczono powierzchnię
przed wnikaniem wilgoci preparatami głęboko penetrującymi kamień. W tej chwili rzeźby
są oczyszczone i zabezpieczone.
“Zakochani” prezentują się znakomicie.
Pozostaje jednak kwestia ich
dalszego losu. Dzieła wyglądają
pięknie wśród zieleni, jednak
taka otoczka przyspiesza zniszczenie. Chodzi tu głównie o spa-

dające liście, ptasie odchody i
mech, pomimo zabezpieczeń
wrastający jednak w strukturę
kamienia. Stąd też artyści sugerują przeniesienie rzeźb do bardziej przyjaznego środowiska.
Dzięki temu mogłoby w przyszłości powstać coś w rodzaju
ekspozycji plenerowej. Rozwiązanie jest praktyczne. Jednak
czy nie ucierpi na tym otoczenie
obecnej lokalnej ekspozycji? W
sumie część przechodzących ludzi – rzeźb nawet nie zauważa,
a że to “Zakochani” - ze względu
na brak tabliczek wie stosunkowo niewiele osób. Może by jednak zostawić sztukę wśród ludzi? Ostatecznie nagrobków rodzinnych nie przenosimy w
miejsca bardziej “przyjazne”, ale
choć raz w roku w okolicy
Wszystkich Świętych pucujemy
do czystego te granity, piaskowce czy lastrico.
Bogusław Lasocki
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W hołdzie poległym

Szanowni Mieszkańcy,

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej Nr 336 wraz z
uczniami i nauczycielami uczestniczył 2 października
w godzinach wieczornych w zgaszeniu ognia na Kopcu
Powstania Warszawskiego. Uroczystości były zwieńczeniem obchodów upamiętniających 74.rocznicę Powstania Warszawskiego.
W tym szczególnym miejscu, będącym namacalnym świadectwem boju niezłomnego miasta, spotkały się jak co roku różne pokolenia. Razem oddaliśmy hołd poległym w walce i pomordowanym – oni, żołnierze Armii Krajowej, walczący na barykadach stolicy, i my – uczniowie, mieszkańcy wolnego miasta. Ogień – jak co
roku – zgasł, lecz pozostanie pamięć o tych 63. dniach nadziei i wiary, trudu i heroizmu, radości i łez. Pamięć – oto co możemy dziś ofiaKo m i s j a P a t r i o t y c z n a
rować.

Zbliżające się wybory samorządowe to nie tylko czas podsumowań, ale też przechwałek,
walki „na noże i widelce”, słownych przepychanek czy ataków
na konkurentów. Takiej ursynowskiej wojence przyglądam się
od lat. Jest to nie tylko denerwujące, ale i uwłaczające. Mieszkańcy Ursynowa są już zmęczeni
wiecznymi atakami. Nie tak powinien wyglądać samorząd.
Oczywiście każdy ma prawo do
własnego zdania czy odmiennych
poglądów. Nie oznacza to jednak
wiecznej bitwy. Na tym miesz-

kańcy Ursynowa nic nie zyskują
– wręcz przeciwnie zamiast połączyć się we wspólnych działaniach - są podzieleni. Samorząd
jest od tego żeby rozmawiać –
rozmawiać z mieszkańcami, lokalnymi działaczami czy radnymi. Powinien skupić się na działaniach zmierzających do spełniania oczekiwań mieszkańców.
Jednak do tego potrzebna jest
konstruktywna rozmowa, której
w ostatnich latach bardzo brakuje. Każde ugrupowanie czy lokalne stowarzyszenie działa na
własną rękę. Jeśli coś się uda –
świetnie, jeśli nie – winni są ci,
którzy nic nie zrobili. Startując w

obecnych wyborach samorządowych chciałabym pokazać, że
można inaczej. Do tej pory pracowałam jako dziennikarz lokalnej prasy ursynowskiej. Ten zawód nauczył mnie kilku ważnych
zasad – rozmowa i determinacja
są podstawą.
Wszyscy lokalni działacze czy
radni na Ursynowie chcą dobra
mieszkańców. Dlaczego w takim
razie działają jednostkowo? Dlaczego nigdy nie połączą sił? Przecież w samorządzie właśnie o to
chodzi. Nie kłótnie i spory, a rozsądne konstruktywne działania.
Radni to osoby, które reprezentują w dzielnicy mieszkańców i ich

interesy. Mam nadzieję, że w nowej
kadencji, do rady dzielnicy Ursynów wprowadzone zostaną nowe
standardy bez ataków „a co wy
zrobiliście przez ostatnie lata”.
Dzielnice i tak mają ograniczone
kompetencje. Nie dokładajmy do
tego koszyczka wewnętrznych sporów, a wspólnie działajmy dla Ursynowa. Nie wierzę w to, że nie
można znaleźć żadnego kompromisu – potrzeba tylko odrobinę
dobrej woli i chęci zrozumienia.
Liczę na to, że wybierany 21 października samorząd będzie wreszcie potrafił się porozumieć. Jednocześnie proszę o Państwa głosy w
nadchodzących wyborach.
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Kolejne mieszkania komunalne na Kłobuckiej

Klucze do trzech mieszkań dla pierwszych lokatorów
motna mama z Kacprem. Ale
zrobiło się zbyt ciasne, gdy powiększyła się nam rodzina, i już
razem z mężem i małym Filipem bardzo się tam męczyliśmy.
Teraz będzie wspaniale. Chłopcy będą mieć pokój dla siebie, a
w drugim ulokuję się ja z mężem. To jeszcze tylko chwila załatwiania formalności i wreszcie będziemy mieć swobodę –
mówiła rozemocjonowana pani Dominika.
wojego wzruszenia po
otrzymaniu kluczy od
pani prezydent Gronkiewicz - Waltz nawet nie próbowała ukryć pani Joanna. Na
uroczystość przyszła razem z
synkiem Oliwerem. – To taki
symboliczny moment, będę go
długo pamiętała – powiedziała
pani Joanna. - A ja będę miał
swój pokój! I jaki fajny widok
przez okno, na tor wyścigów
konnych! – cieszył się mały Oliwer. Sąsiadujące mieszkanie
otrzyma pan Paweł. Ponieważ
jest osobą samotną, czeka na niego pokój z kuchnią. – Zamieszkam sam i taki jeden pokój w zupełności mi wystarczy. Będę po
prostu od nikogo niezależny –
skwitował pan Paweł.
punktu widzenia potrzeb lokalowych Ursynowa rozwój osiedla
Kłobucka, zlokalizowanego na
Wyczółkach, jest bardzo ważny
ze względu na kompleksowe
spojrzenie na potrzeby mieszkańców.
– Inwestujemy na Wyczółkach
w infrastrukturę społeczną, ponieważ okoliczne osiedla rozwijają się bardzo dynamicznie stwierdził zastępca burmistrza
Ursynowa Łukasz Ciołko. – Publiczna przychodnia zdrowia,
żłobek, dwa oddziały biblioteki,
placówka wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży “Ognisko
Ursynów”, a także MAL czyli
Miejsce Aktywności Lokalnej
Kłobucka 14 sprawiają, że życie
w tej okolicy staje się wygodniejsze i przyjemniejsze. Szczególnie MAL Kłobucka 14 stał się takim prawdziwym, podręcznikowym miejscem aktywności lo-

S

ne jako żłobek dla 40 dzieci, a
mieszkanie o powierzchni 240
m kw. będzie przeznaczone dla
rodziny z pieczą zastępczą.
la kilku rodzin dzień
11 października 2018
r. na długo zapisze się
w pamięci. Właśnie tego dnia
odbyło się symboliczne przekazanie kluczy lokatorom trzech
mieszkań. Wśród oficjalnych gości uroczystości byli: prezydent
m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz, burmistrz Ursynowa Robert Kempa i zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.
–To są ostatnie budynki w ramach modelowego osiedla domów komunalnych – zaznaczył
burmistrz Robert Kempa. – Cały
kompleks jest tak przygotowany, żeby jak najlepiej służyć
mieszkańcom. Mamy tutaj dwa
oddziały biblioteki, “Miejsce Aktywności Lokalnej”, mamy kompleksowy program “Warszawa
rodzinna” czy mieszkania chronione. Od czerwca tego roku
działa na Kłobuckiej przychod-
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Bogusław Lasocki
Osiedle domów komunalnych przy ul. Kłobuckiej
budowane jest już od kilku lat. Dotychczas zasiedlono pięć bloków przy
Kłobuckiej 16, 16B, 18,
18A i 18D. Ostatnio zostały przygotowane do przekazania nowym użytkownikom lokale w trzech kolejnych domach przy Kłobuckiej 16A, 18B i 18C.
lucze do nowych
mieszkań otrzyma
łącznie 67 rodzin i osób
samotnych. Dwie największe powierzchnie zostaną wykorzysta-
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nia lekarska. Tak więc najważniejsze i podstawowe potrzeby
można realizować tu na miejscu,
nie opuszczając osiedla. Mamy
już przygotowane skierowania
do zawarcia umowy najmu – wyjaśniał Robert Kempa.
siedle komunalne Kłobucka wpisuje się w
realizowany przez
władze plan poprawy warunków lokalowych mieszkańców
Warszawy.
– W ciągu dwunastu lat dostarczyliśmy mieszkańcom blisko 20 000 nowych lokali, na koniec 2018 r. będzie to aż 23 500
– mówiła Hanna Gronkiewicz Waltz, prezydent Warszawy. –
Od listopada tego roku przy ul.
Kłobuckiej zacznie działać już
trzydziesty dziewiąty żłobek wybudowany od kiedy jestem prezydentem stolicy. Będzie tu również mieszkanie dla pieczy zastępczej. To już staje się standardem, że gdy budujemy lub modernizujemy budynki, jedno z
mieszkań, największe, przezna-
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czamy dla takiej pieczy. To nowy
dom dla dzieci, które potrzebują najwięcej troski i miłości, ponieważ nie mogą być ze swoją
rodziną – powiedziała pani prezydent.
ulminacyjnym momentem uroczystości,
na pewno najważniejszym dla przyszłych mieszkańców, było symboliczne przekazanie kluczy do mieszkań.
Pierwszą szczęśliwą lokatorką
okazała się pani Dominika.
Klucz do jej przyszłego, nowiutkiego dwupokojowego mieszkania wręczyła Hanna Gronkiewicz - Waltz, a upominki w imieniu władz dzielnicy burmistrz
Kempa.
– To wspaniałe, cudowne
mieszkanie – cieszyła się rozpromieniona pani Dominika,
mama dziewięcioletniego Kacpra i dwuletniego Filipa. – Nasze
dotychczasowe jednopokojowe
mieszkanie przy Pileckiego, też
na piątym piętrze, kochaliśmy
bardzo. Otrzymałam je jako sa-
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kalnej, co mnie osobiście bardzo
cieszy. Mieszkańcy nie tylko korzystają z przygotowanej dla
nich oferty, ale bardzo aktywnie
ją współtworzą. Organizują
szkolenia, spotkania, warsztaty
np. plastyczne, razem spędzają
czas, po prostu się integrują. W
tym miejscu czuć dobrą energię.
W dniu wyborów MAL Kłobucka
14 stanie się z kolei lokalem wyborczym. Wyborcy nie tylko z
Kłobuckiej, ale z całych Wyczółek po raz pierwszy będą mogli
głosować w pobliżu swojego
miejsca zamieszkania. Do osiągnięcia pełnego komfortu życia
w tej okolicy pozostaje jeszcze
wybudowanie szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Kłobuckiej, a także
nowe linie autobusowe w tym
łączące Wyczółki bezpośrednio z
Wysokim Ursynowem – dodał
Łukasz Ciołko.
rzy rodziny, trzy mieszkania, trzy – a może
nawet i więcej – rozwiązanych problemów. Jednak
takich potrzeb jest przecież bardzo dużo. Dlatego też trwają bardzo intensywne prace planistyczne i programowe dotyczące
zasobów lokalowych. W Warszawie w kolejnych latach powstanie co najmniej 650 lokali dzięki dzielnicowym inwestycjom i
ponad 1250 mieszkań dzięki Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Niezależnie od tych
planów trwają przygotowania
do realizacji programu Mieszkania 2030. Program ten zakłada,
że do 2030 r. zasób miejskich
mieszkań zwiększy się do ponad
100 tysięcy. Celem jest przygotowanie oferty dla każdego, kto
zdecyduje się żyć w Warszawie –
bez względu na wiek czy dochody. Program zakłada wzmocnienie zasobu komunalnego, jak i
stworzenie szerokiej oferty dla
osób, które obecnie nie mogą
uzyskać pomocy mieszkaniowej,
co dotyczy na przykład rodzin o
średnich dochodach. Takie są
plany. Miejmy nadzieję, że doczekają się pełnej realizacji i nie
staną się kolejną przedwyborczą
obietnicą.
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Bezpłatna pomoc prawna dla firm
Dobrze płatna praca to jeden z
kilku najważniejszych czynników wpływających na jakość
życia nie tylko rodziny, ale również i osób, które z różnych
względów żyją samotnie.
Mając wysokie dochody, będzie łatwiej podjąć decyzję o skorzystaniu z
płatnej służby zdrowia, jeżeli czas oczekiwania w kolejce do lekarza specjalisty
w publicznej służbie zdrowia będzie
zbyt długi. To także możliwość skorzystania z dość kosztownej niepublicznej
opieki stomatologicznej, bez obaw, że w
budżecie domowym zabraknie środków finansowych na inne potrzeby.
Można jeszcze wymienić wiele innych
plusów będących rezultatem posiadania
dobrze wynagradzanej pracy.
Ale stabilna i dobrze płatna praca jest
możliwa tylko w firmach działających
w przyjaznym gospodarczo środowisku, które mogą liczyć także na skuteczną pomoc, jeżeli w ich działalności
pojawią się różne problemy, w tym natury prawnej.
Niestety, wykonywanie działalności
zawodowej wiąże się niemal każdego
dnia z wieloma niedogodnościami, a
w skrajnych przypadkach także z ryzykiem wejścia w konflikt z prawem, w
przypadku np. utraty wypłacalności firmy wobec swoich wierzycieli. O ile duże firmy, które stać na zatrudnienie doradców finansowych, czy prawników,
dobrze sobie dają radę z różnymi ryzy-

kami, o tyle mikro i małe firmy nie są już
w tak dobrej sytuacji.
Sytuacja finansowa każdej firmy zależy od jej otoczenia gospodarczego, to
znaczy od zamożności jej kontrahentów, kooperantów, usługobiorców, czy
zamożności obywateli składających zapotrzebowanie na firmowe usługi. Ale
nawet w najlepiej funkcjonującej firmie
mogą w sposób zupełnie nieoczekiwany
pojawić się problemy w kontaktach z
urzędem skarbowym, krajowym rejestrem sądowym lub w relacjach i rozliczeniach z innymi partnerami handlowymi. Nieprzestrzeganie procedur prawnych, brak terminowego składania różnych deklaracji, spóźnianie się z przelewami podatków PIT, CIT, czy VAT może

skutkować zajęciem konta firmowego
przez urząd skarbowy. Inną niedogodnością działalności biznesowej jest brak zapłaty bądź spóźnione płatności od swoich klientów. W niektórych przypadkach
może to spowodować utratę płynności finansowej firmy, a zatem może być zagrożona wypłata wynagrodzeń dla pracowników, bądź zabraknie środków na terminowe rozliczanie się z różnych zobowiązań np. wobec urzędu skarbowego lub
ZUS-u. Inne problemy jakie mogą spotkać przedsiębiorcę mogą być następstwem braku terminowego składania
formularzy w krajowym rejestrze sądowym lub nieumiejętne ich wypełnianie.
Ciągle zmieniające się przepisy w Polsce, dotyczące opodatkowania, wyma-

gają stałego dostępu nie tylko do dokumentów z aktualnymi regulacjami
prawnymi, ale także do komentarzy i
różnych opracowań z tym związanych.
Tylko w bieżącym roku wprowadzono
bardzo ważne zmiany podatkowe, jak
płatność VAT na oddzielny rachunek
zwana split payment. Zmienia się kwota wolna od podatku, podwyższa się limity zwolnień w podatku PIT itd. Są
przewidziane dalsze istotne zmiany w
podatkach na lata 2019-20 – jak zwiększenie progu rocznej wartości sprzedaży, umożliwiającego rozliczanie podatku dochodowego jako mały podatnik.
Inne zmiany wynikają z przyjętych
przez rząd projektów nowelizacji ustaw
o podatku PIT, CIT i ordynacji podatkowej na 2019 rok. W przypadku firm jedno- lub dwuosobowych, pozbawionych
pomocy prawnej, bardzo trudno zorientować się co do skali i wymiaru nowego prawodawstwa i zastosować je w
codziennej działalności gospodarczej.
Mikro i małych firm zwyczajnie nie stać
na zatrudnienie u siebie doradcy prawnego lub skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych,
ze względu na wysoki koszt ich usług.
Dlatego bezpłatne prawne wsparcie byłoby bardzo pomocne dla mikro i małych firm, jeżeli firmy te same nie będą
w stanie rozwikłać różnych subtelności jurysdykcyjnej natury.
Pomoc dla mikro i małych firm powinna również obejmować kwestie win-

dykacyjne, czyli w jaki sposób zdyscyplinować dłużnika do uiszczenia należności wobec dostawcy towaru lub usługi. Jeżeli windykacja polubowna przedsądowa nie przyniesie rezultatu skutkującego odzyskaniem długu, mały przedsiębiorca powinien otrzymać pomoc w
przygotowaniu poprawnego merytorycznie pozwu do sądu.
Stowarzyszenie „Otwarty Ursynów”
jest przekonane, że powstanie 1-2 osobowego biura bezpłatnej pomocy
prawnej dla mikro i małej przedsiębiorczości na Ursynowie, finansowanego ze środków dzielnicy, będzie dla
niej wielką pomocą. Większa liczba
stabilnie działających firm w naszej
dzielnicy i płacone przez nie podatki w
dużym stopniu przyczynią się do poprawy warunków życia ursynowskiej
społeczności.
Krzysztof Schnitzer
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Rządzić dla dobra sąsiadów
MACIEJ PETRUCZENKO: Był
pan jednym ze współtwórców
stowarzyszenia Projekt Ursynów. Czy jest pan dzisiaj zadowolony z waszych osiągnięć?
KAMIL ORZEŁ, prezes zarządu Stowarzyszenia PROJEKT
URSYNÓW: Zdecydowanie tak,
udało się zrobić bardzo dużo dla
mieszkańców Ursynowa. Mamy
już za sobą kilkanaście edycji Baby Mama Wymiana, wymogliśmy obietnicę instalacji filtrów
w wyrzutniach spalin tunelu
POW, powstrzymaliśmy zwężenia ulic Stryjeńskich, Bartoka i

trów przy wylotach tunelu PołuCo zatem jest kolejnym ważdniowej Obwodnicy Warszawy. nym zadaniem w perspektywie
najbliższej kadencji samorządu?
Tylko że faktyczna realizacja
Uważam, że dużo uwagi naletej inwestycji nie będzie łatwa, ży poświęcić seniorom. Tu szczebo to i koszt, i całkiem niespo- gólne słowa uznania kieruję pod
dziewany problem, jakim są na- adresem kolegów z Projektu Urgłe kłopoty finansowe wyko- synów, Bartosza Zawadzkiego i
nawcy – włoskiej firmy Astaldi... Łukasza Ciołko, którzy od dawNa szczęście sprawa posuwa na działają na rzecz poszerzenia
się do przodu. Gdy zaczynaliśmy oferty kulturalnej dla seniorów.
naciskać w kwestii filtrów, GDD- Zwłaszcza w kontekście powstaKiA w ogóle nie planowała tej jącego właśnie dzielnicowego
instalacji, a teraz wiadomo już, Domu Kultury. Trzeba zapewnić
że filtry będą. Niepewny jest tyl- seniorom bezpłatny dostęp do
ko termin ich zainstalowania.
organizowanych tam wydarzeń.
Dotychczasowa praktyka w spółdzielczych domach kultury dowiodła, że jest na to ogromne
zapotrzebowanie.

Jastrzębowskiego, a poza tym
Wasza inicjatywa, związana
wystąpiliśmy z licznymi projek- z filtrami, poniekąd zjednoczyła
tami w obszarze kultury, za któ- społeczność ursynowską, bo
re odpowiada w zarządzie dziel- wszyscy nagle zrozumieli, że są
nicy nasz reprezentant – wice- one konieczne...
burmistrz Łukasz Ciołko.
Dlatego dziękuję innym organizacjom lokalnym, które przyCzy pan wie, kto konkretnie łączyły się do naszej akcji zbieragłosował za zwężaniem ursy- nia podpisów pod paktem na
nowskich ulic, jeśli chodzi o lo- rzecz filtrów. To dobry przykład
kalną społeczność?
na to, że czasami udaje się odstaPo reakcjach mieszkańców wić wzajemne animozje i wspólnależy się domyślać, że w więk- nie działać na rzecz mieszkańszości głosowały za tym osoby, ców. Tutaj w sposób szczególny
które nie mieszkają na Ursyno- chciałbym też podziękować Pawie, a są po prostu związane ze nu Maciejowi Antosiukowi, któśrodowiskiem radykalnych ro- ry w sprawie instalacji filtrów
werzystów, które nie potrafi zro- zrobił najwięcej spośród wszystzumieć, że nie wszystkie potrze- kich zaangażowanych osób.
by komunikacyjne da się załatwić używając roweru. Np. nie
Ursynów był początkowo zaodbierze się dzieci z przedszko- kątkiem Warszawy, z którego
la, nie pojedzie do lekarza itp. najłatwiej było wyjechać w doMy, jako PROJEKT URSYNÓW wolną stronę miasta i świata.
popieramy budowę osobnych To się jednak zmieniło na niekościeżek rowerowych, a nie malo- rzyść...
wania pasów do jazdy rowerem
No cóż, na przestrzeni lat w
na jezdni.
Warszawie ogromnie wzrosła
zarówno liczba ludności, jak i
A co uważa pan za najważ- liczba aut. Miejmy nadzieję, że
niejsze w perspektywie kolej- zakończenie budowy POW
nej kadencji samorządu na Ur- znacznie ułatwi wyjazd z Ursysynowie?
nowa. Ale problemy dzielnicy
Na pewno najważniejsze bę- nie kończą się na zagadnieniach
dzie dopilnowanie montażu fil- komunikacyjnych.

Co jeszcze warto załatwić dla
dzielnicy po wyborach samorządowych?
Kolejnym obszarem, któremu
należy się większa uwaga, jest
kwestia dwuzmianowości w ursynowskich szkołach. Dzięki budowie nowej placówki przy ul.
Zaruby oraz rozbudowie już istniejących szkół doprowadzimy
do tego, że nauka będzie prowadzona tylko na pierwszą zmianę.
Nie możemy zgadzać się na to,
żeby dzieci zaczynały zajęcia o
godzinie 12. Wtedy efektywność
ich nauki jest bardzo niska. Oczywiście, jest jeszcze cały szereg
spraw do załatwienia, np. ograniczenie planowanej rozbudowy galerii TESCO – tu akurat
dziękuję Łukaszowi Błaszczykowi z Kabat, który monitoruje ten
temat). Są też inne potrzeby: budowa ekoekranów wzdłuż ul.
Puławskiej i Dolinki Służewieckiej, doprowadzenie do powstania basenu przy ul. Kajakowej
czy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz urządzeń melioracyjnych na Zielonym Ursynowie.
W rozwiązaniu tych problemów mogą ewentualnie pomóc
wasi reprezentanci, którzy w
liczbie 35 startują w wyborach
do Rady Dzielnicy. Ilu z was ma
realne szanse na wybór?
Z posiadanych przez nas badań jednoznacznie wynika, że
jesteśmy najbardziej rozpoznawalnym stowarzyszeniem lokalnym na Ursynowie. Przypuszczam więc, że znajdzie to
odzwierciedlenie w liczbie
radnych.
A czy będzie miało dla was jakiekolwiek znaczenie, kto zostanie prezydentem Warszawy i
która partia będzie dominować
w Radzie Miasta?
Jako Projekt Ursynów gotowi
jesteśmy – w interesie mieszkańców dzielnicy, naszych sąsiadów
– współpracować z każdym
ugrupowaniem. Do tej pory
współrządzimy w dzielnicy z
Platformą Obywatelską i udało
nam się zrobić wspólnie wiele
dobrego.

Integracja to normalność,
szkoły równych szans czy fikcja?
Od wielu lat mówi się wiele o tolerancji, niepełnosprawnościach, o wyrównywaniu szans, o dostosowaniach
szkół dla osób niepełnosprawnych. A w
praktyce …
rsynów to dzielnica świadomych, wykształconych, otwartych ludzi a jednak
cały czas dominuje stereotyp w myśleniu o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice dzieci niepełnosprawnych borykają się co roku ze znalezieniem miejsca dla swoich
pociech w placówkach publicznych. Jedno przedszkole czy szkoła specjalna nie rozwiązują problemów naszej dzielnicy. Kilka klas integracyjnych w
ogólnodostępnych szkołach powoduje, iż dostanie
się tam graniczy z cudem. Czy nie można uczynić
standardem opieki nad dziećmi z orzeczeniami w
ramach rejonowej placówki czy przedszkola ?. Co
tak naprawdę stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć
idealne warunki do faktycznej integracji ?
rawda jest brutalna i mówią o niej zarówno
dyrektorzy jak i nauczyciele. Brak środków
finansowych i wykwalifikowanej kadry, która byłaby wsparciem dla dziecka to podstawowa bariera. A niestety, statystyki są nieubłagane. Z roku na
rok przybywa dzieci, które wymagają naszej pomocy. Poradnie pękają w szwach. Brak specjalistów i odlegle terminy powodują, iż diagnozy przeciągają się
w nieskończoność. Nawet przy olbrzymiej chęci ze
strony specjalistów nierealne jest przyjęcie wszystkich
potrzebujących w krótkim czasie.
roblemem są te nasze pociechy, które rozpoczynając swoją edukację jako dzieci
zdrowe, a dostarczają orzeczenie o swojej
niezdiagnozowanej jak dotąd „trudności” w trakcie
nauki w wybranej szkole. Co szkoła ma z nimi zrobić ? Dostaje orzeczenie, które powinno być realizowane w danej placówce, nie ma specjalistów, nie
ma doświadczenia w pracy z takimi dziećmi, a na
głowie ma rodziców zdrowych dzieci, którzy najchętniej „dla dobra swoich latorośli” pozbyliby się
takiego ucznia z klasy. Z drugiej strony są rodzice,
którzy nie dość że zmagają się z traumą z powodu
choroby dziecka, to jeszcze odpierać muszą zarzuty innych rodziców, przepraszać i zabiegać o pomoc.
yrektor jednej ze szkół powiedział, iż na
etapie zapisywania dziecka do szkoły
rodzice deklarują chęć zapisania do klasy integracyjnej (mniejsza liczba dzieci w klasie,
bardziej wykwalifikowani specjaliści, perspektywa nauczyciela wspomagającego; każde zdrowe
dziecko chce do takiej klasy), a co się dzieje potem?
Gdy się dziecko do takiej klasy nie dostanie i trafi do klasy ogólnodostępnej, dzieci z trudnościami zaczynają Rodzicom przeszkadzać. „On jest
dziwny”, „chodzi po klasie, przeszkadza na lekcji”,
„moje dziecko traci na tym”, „zaczepia mnie”, „nie
baw się z nim on jest dziwny” itd.….
lość uwag pod adresem dziecka przybiera gigantyczny wymiar. Czy naprawdę zdrowe dzieci są idealne i nie stwarzają problemów ? Nie,
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Będą kontrole posiadaczy karty warszawiaka
Okres masowego przedłużania kart warszawiaka na
kolejny rok zakończył się 30
września. Wzorem lat poprzednich, można to było
zrobić korzystając z biletomatów ustawionych przy
przystankach czy też na stacjach metra. Teraz mieszkańców czekają kontrole.
Przedłużenie terminu ważności
karty warszawiaka (tzw. e-hologramu) w biletomacie jest szybkie i
proste. Na pytanie maszyny, czy
nadal spełnia się warunki niezbędne do uzyskania uprawnień do zniżek dla osób posiadających kartę,
wystarczy oświadczyć, że tak.

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że wybierając tę prostą metodę, trzeba liczyć się z
możliwością kontroli ze strony
Zarządu Transportu Miejskiego
(ZTM). Regulamin e-hologramu,
stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2016 prezydenta m. st. Warszawy z 20 stycznia
2016 r. wskazuje bowiem, że osoba, która wgrała hologram przy
pomocy biletomatu, może zostać
zobowiązana przez ZTM do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania z karty warszawiaka, jak druk
PIT czy zaświadczenie z urzędu
skarbowego.

W jaki sposób przebiega
sprawdzanie posiadaczy kart
warszawiaka? ZTM wysyła list
polecony do mieszkańca z wezwaniem do stawienia się w dowolnym punkcie obsługi pasażera w terminie 60 dni od odbioru przesyłki i przedstawienia
do wglądu wspomnianych dokumentów potwierdzających
prawo do posiadania karty warszawiaka. W przypadku zignorowania wezwania ZTM dokona
dezaktywacji e-hologramu.
W poprzednich latach kontrole obejmowały ok. 10 proc. osób,
które przedłużały ważność e-hologramu w biletomatach.

Opisane procedury to niejedyny przykład działań kontrolnych
królujących w warszawskiej komunikacji. W ostatnich miesiącach ZTM wymienił bramki wejściowe na ursynowskich stacjach
metra na nowe, które teoretycznie trudniej przejść bez biletu. Nie
wolno zapominać, że wszystko
to wymagało nakładów finansowych. Tymczasem wymiana bramek nie ma logicznego uzasadnienia. Cały czas w metrze obecni są bowiem kontrolerzy biletów. Ponadto wróciły podajniki
zainstalowane przy bramkach, z
których można pobrać bezpłatne wejściówki do metra. A więc

absolutnie nie! Ale są zdrowe, są w większości i można ich zachowanie wytłumaczyć, że to był wybryk. Na
wybryki nie mogą sobie pozwolić Ci „dziwni”.
rzerażeni swoja bezradnością nauczyciele, którzy są nagabywani przez rodziców
zdrowych dzieci, powoli włączają się do
tej negatywnej narracji, co w konsekwencji prowadzi do olbrzymiego konfliktu w klasie między
rodzicami. Część, choć nie zgadza się z pozostałymi, boi się odezwać, gdyż nie chce, aby jego
dziecko było szykanowane z powodu swojej normalności. W końcu zaszczuci rodzice, którym należałoby się wsparcie od szkoły, podejmują desperacką decyzje o zabraniu „problemu z klasy”.
Wszyscy uważają, że to koniec ich problemów, że
dopięli swego. Niestety, to „wszyscy” – poza chorym dzieckiem i jego rodzicami, dla których właśnie rozpoczyna się piekło, co dalej ?. Potem oni
z uśmiechem mówią „on miał po prostu ADHD”,
ale nikt nie wie, co to oznacza dla najbliższych.
Czy mamy prawo żądać wyrzucenia chorego
dziecka ze szkoły, bo jest inne ? Gdy za kilka miesięcy to nasze dziecko będzie „problemem klasowym”, czy dla dobra klasy zabierzemy go do innej szkoły ? Czego uczymy takim zachowaniem
swoje dzieci ? Czy czasem nie tego, że inność,
choroba oznaczają zło, od którego należy trzymać
się z daleka? A gdzie jest „On”? Inna szkoła, jaka?
Nikogo nie obchodzą stres, adaptacje, żal. A z
drugiej strony mamy triumf. Tylko kogo i nad
kim!!! Kilku dorosłych, którzy zdecydowali o
przyszłości chorego młodego człowieka.
zy wprowadzenie do każdej ze szkół klas
integracyjnych nie spowodowałoby, że
choć rodzicom często takie dzieci kojarzą
się z innością, to dla naszych dzieci staliby się oni
po prostu kolegami z klasy, którym należy się pomoc? Uczmy się empatii od naszych dzieci i zabiegajmy, żeby pseudoinność stała się normą, a wtedy integracja stanie się codziennością. Ten „inny”
też ma prawo do sukcesów i bardzo często odnosi ich więcej niż „zdrowy”. Pytanie jest tylko, kto
i co uważa za sukces.
ntegracja to normalność, w związku z powyższym zabiegajmy, aby w każdej ursynowskiej placówce oświatowej powstały oddziały integracyjne, aby miejsce w szkole znalazły
wszystkie dzieci i aby wspólnie stworzyły przedszkolną i szkolną społeczność. Czas, aby znalazły
się pieniądze, aby nauczyciele, którzy chcą pomocy i chcą się dokształcać, znaleźli zrozumienie
wśród swoich pracodawców i mogli nieść pomoc
swoim uczniom.
Autorka: Klaudia Żuber - Wigurska jest
p r z e w o d n i c z ą c ą R a d y R o d z i c ów S z ko ł y
P o d s t a w o w e j 3 0 3 o r a z R a d y R o d z i c ów
P r z e d s z ko l a 5 2 n a u l i c y Ko n c e r t o w e j .
Klaudia Żuber - Wigurska kandyduje do Rady
D z i e l n i c y U r s y n ów z r a m i e n i a K W W
N a s z U r s y n ów O t w a r t y U r s y n ów.
Miejsce 1, Okręg nr 2.
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osoba, która nie zamierza kasować biletu, pobiera wejściówkę i
bez problemu dostaje się na peron. Wątpliwe jest więc przełożenie nowych bramek na uszczelnienie systemu przed pasażerami
podróżującymi na gapę.
W ocenie aktywistów ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW zmiany w komunikacji publicznej powinny iść w kierunku przyjaznym dla pasażerów,
a nie nasilaniu działań kontrolnych. Należy przemyśleć, chociażby od strony finansowej, sensowność utrzymywania bramek
w metrze. W dużych europejskich miastach, jak Praga, Budapeszt czy Wiedeń, nie stosuje się
tego rozwiązania.
Stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW, którego aktywiści zi-

mą br. zwrócili uwagę ZTM na
problem śliskich listew dla osób
niewidomych, chciałoby również
dalszej ich wymiany na kolejnych stacjach. Obecnie trwają
testy co do wyboru materiału, z
którego powinny być wykonane
nowe listwy.
P i o t r P I E Ń KO S Z
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Co naprawdę potrzebne rowerzystom...
Przykład zadaszonego parkingu rowerowego

L e c h K r ó l i ko w s k i
Rozwiązanie problemu rowerów i ruchu rowerowego zarówno w Warszawie, jak też na Ursynowie, jest w programie działań komitetów wyborczych prawie wszystkich partii i stowarzyszeń. Proponują one rozbudowę sieci dróg rowerowych

oraz takie ich projektowanie,
aby tworzyły jeden system, tj.
aby można było – bez zjeżdżania
ze ścieżki dla rowerów – przejechać całą dzielnicę.
Postulaty słuszne i godne poparcia. Ja
natomiast pragnę zwrócić uwagę na
absurdalność niektórych rozwiązań z
tego zakresu, które to rozwiązania, w
ramach Budżetu Partycypacyjnego, zafundowały nam władze dzielnicy. Mam
na myśli kilka ulic, m. in. Cynamonową,
na których zawężono jezdnie i wytyczono na nich pasy dla rowerzystów.
W środę, 12 września 2018 roku, poświęciłem siedem godzin, aby zjawisko
ruchu rowerowego na ul. Cynamonowej (na odcinku od Gandhi do Ciszewskiego) opisać parametrycznie. Siedząc
w samochodzie na parkingu przy jezdni, a następnie na balkonie liczyłem rowerzystów, którzy w zwykły jesienny,
ale pogodny dzień podróżowali tą ulicą. W ciągu owych siedmiu godzin, łącznie w obie strony przejechało 59 rowerzystów. Z tego tylko pięciu po wyzna-

czonych pasach na jezdni, natomiast
aż 54 po chodnikach.
Wydzielenie na jezdni pasa dla rowerzystów stosowane jest w wielu miastach. Pasy takie wyznaczane są głównie
w centrach, gdzie nie ma innej możliwości wydzielenia drogi dla rowerzystów.
Na Ursynowie sytuacja jest odmienna. Opisywane ulice (m. in. Cynamonowa) są szerokie. Mają dwie szerokie jezdnie, po bokach szerokie trawniki ze szpalerami drzew, szerokie trotuary, a za nimi jeszcze niewielki pas (po obu stronach ulicy), zazwyczaj porośnięty nie
pielęgnowanymi roślinami, głównie trawą. W tej sytuacji „przestrzennej” nie ma
najmniejszego problemu z wytyczeniem
dróg rowerowych po obu stronach ulicy
z pominięciem jezdni. Tego jednak nie
zrobiono. Łatwiej bowiem było wymalować białą linię na jezdni, pomiędzy jadącymi, a parkującymi wzdłuż krawężników samochodami. Łatwiej pomalować,
ale rowerzysta tym sposobem znajduje się
w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji. A
przecież sensem budowy wydzielonych
dróg dla rowerzystów jest ich bezpieczeń-

stwo. W tym konkretnym przypadku stało się dokładnie odwrotnie. A niebezpieczeństwo na Cynamonowej jest ty6m
większe, że w miejscach najtrudniejszym
dla rowerzysty, a więc na skrzyżowaniach, pas rowerowy nie istnieje, albowiem kończy się kilkadziesiąt metrów
wcześniej. Totalna bzdura! Kiedy podnosiłem ten temat, wytłumaczono mi, że
inne rozwiązanie wymagałoby świateł
dla rowerzystów, a to podnosi koszt inwestycji, która finansowana jest z Budżetu
Partycypacyjnego, więc powinna być tania. Jestem przekonany, że już niedługo
ulice z takimi ścieżkami rowerowymi zostaną przebudowane, a rowerzyści otrzymają trasy chroniące ich zdrowie i życie.
W przedwyborczych postulatach pojawiają się także parkingi dla rowerów,
np. przy stacjach metra. Uważam ten
postulat za trafny i rozsądny. Moim zdaniem, parkingi takie powinny być zadaszone, co czyni się od lat w innych krajach. Przykład takiej konstrukcji, lekkiej,
estetycznej i mam wrażenie, że niezbyt
kosztownej, przedstawia załączona fotografia z miasta Krems w Austrii.

Ścieżka rowerowa w centrum Budapesztu

Cała prawda o kandydacie i jego bezpartyjności Ursynów Północny – moc małych zmian

Trwa już końcówka kampanii wyborczej, kandydaci starają się dotrzeć do
jak największej liczby wyborców i naturalnie ich
przekonać. Jedni zachęcają jabłkami, inni kawą,
inni ciekawymi pomysłami, jeszcze inni „obudzili
się” tydzień przed wyborami i starają się „przypomnieć” o sobie wyborcom.
W dobie internetu jednak ulotka czy plakat to nie wszystko, liczy się to, co kandydaci/radni
zrobili dla mieszkańców sami, a
nie w grupie. Z czego są znani w
okolicy i jakimi własnymi osiągnięciami mogą się pochwalić.
Radny, który chwali się wyłącznie ogólnodzielnicowymi lub
miejskimi inwestycjami, a sam
nie ma swoich osiągnięć to w moim odczuciu ZA MAŁO jak na
dobrego radnego.
Możemy usłyszeć lub przeczytać: „Jestem bezpartyjny, zagłosuj na mnie” – co to znaczy bezpartyjny… Jak dla mnie nie ma
na Ursynowie osób, stowarzyszeń, które są stricte bezpartyjne,
bowiem jedno ze stowarzyszeń
Nasz Ursynów – Otwarty Ursy-

nów, a w zasadzie jeden z liderów Piotr Guział, bezpośrednio
popiera kandydata PiS na Prezydenta Warszawy, dzięki czemu ma obiecaną funkcję wiceprezydenta. Ku zaskoczeniu,
zdziwieniu, a przede wszystkim
niezrozumieniu wyborców, koledzy byłego burmistrza Ursynowa
Piotra Guziała popierają innego
kandydata na Prezydenta niż on
sam. Nikt tego nie rozumie, nawet sami kandydaci Naszego Ursynowa.
W tym wszystkim współczuję
kolegom radnym (np. radnemu
Pawłowi Lenarczykowi, z którym wielokrotnie się nie zgadzałem, ale szanuję go za to jakim
jest radnym) z powyższego
ugrupowania, którzy przez własne ambicje Pana Guziała mogą
stracić głosy wyborców.
Drugie stowarzyszenie Projekt Ursynów i Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa też wg mnie
nie są bezpartyjni, bo przecież
4 lata współrządzą z Platformą
Obywatelską Ursynowem. Co
więcej, każde z tych stowarzyszeń – jak tylko nastąpi taka okazja – wejdzie w porozumienie z
partią X lub partią Y, bo tak po
prostu jest, dlatego podpisywanie się słowem „bezpartyjni”
uważam za nieco na wyrost.
Poza tym, w zasadzie każdy
z liderów lub osób działających
na Ursynowie z poszczególnych
stowarzyszeń był lub sympatyzuje z tą lub inną partią. Specjalnie
nie wymieniam nazwisk, bo nie
o to w tym artykule chodzi.
Co do kandydatów, ich obietnic i wiedzy o tym co piszą…
Jeśli Kandydat mówi o zieleni,

że chce jej więcej, to powinien
wiedzieć przynajmniej ile jest
parków w dzielnicy; jeśli mówi
o miejscach parkingowych i o
wybudowaniu np. 1000 nowych
miejsc, to powinien wiedzieć,
gdzie mogą one powstać. Najbardziej odrealniony jak dla
mnie przypadek z Kabat, gdzie
kandydat obiecuje wybudowanie toalety w Parku Przy Bażantarni do maja 2019 (jeśli go wybiorą…). Tylko kandydat nie
wie chyba o tym, że taka inicjatywa wymaga zmiany pozwolenia na budowę, uzyskania pozwolenie zamiennego na budowę, zmiany projektu i pieniędzy
w budżecie. Środki finansowe
w tym przypadku będzie najłatwiej zdobyć (jednak biorąc pod
uwagę, że nie ma ich w przyszłorocznym budżecie, do maja
z pewnością się nie znajdą) uzyskanie wszelkich pozwoleń natomiast trwa. Ale … o tym kandydat z pewnością zapomniał
lub po prostu nie wie, a powinien bo to były radny.
Drogi Wyborco, pamiętaj, że
w tych wyborach najważniejszy
jest człowiek, naturalnie ugrupowanie z którego się wywodzi
również, ale przede wszystkim
to, co sobą reprezentuje, jakim
jest człowiekiem, jaki ma charakter i co zrobił do tej pory dla
Dzielnicy Ursynów, nawet jeśli
nie był jeszcze radnym.
Proszę pójdź na wybory 21
października i zagłosuj DOBRZE.
Krystian Malesa
Radny Dzielnicy Ursynów
P r z e w o d n i c z ą c y Ko m i s j i A r c h i tektury i Ochrony Środowiska

Nie sposób nie zauważyć
zbliżających się wyborów
samorządowych na Ursynowie. Wysyp kandydatów
powoduje niemałą dezinformację wyborców.
Sprawnie pokierowana
kampania potrafi każdego wykreować na znanego
aktywistę w swoim okręgu
wyborczym.
Do Rady Dzielnicy warto jednak wybrać nie tych, których
stać po prostu na dobrą kampanię marketingową na tydzień
przed wyborami, a tych, którzy
przyczyniali się do budowania
lokalnej społeczności i drobnych,
często niezauważalnych zmian
na lepsze w najbliższej okolicy
od lat.
Proponując Państwu swoją
własną kandydaturę do Rady
Dzielnicy Ursynów, wolę podzielić się dokonaniami, niż rzucać obietnicami. Od wielu sezonów jako stowarzyszenie prowadzimy akcję „Baby Mama
Wymiana” – cykliczną wyprzedaż garażową ubrań i zabawek
dziecięcych. Jak dotychczas,
najwięcej edycji popularnego
już „BMW” odbyło się w szkole
na ulicy Koncertowej i zawsze
cieszyły się one dużą popularnością wśród mam z całego Ursynowa. Dojeżdżali tam Państwo najprawdopodobniej ulicami Bartóka i Jastrzębowskiego, które uchroniliśmy dwa lata temu przed nieracjonalnym
zwężeniem i likwidacją miejsc
parkingowych w celu wymalowania tam pasów rowerowych,
takich jak na Cynamonowej i
Dereniowej. Dzięki zaangażo-

waniu mieszkańców oraz
sprawnej interwencji mojej oraz
radnego Kamila Orła, u władz
dzielnicy udało się przeforsować kilka rozwiązań służących
bezpieczeństwu – są to poszerzone chodniki i azyle dla pieszych na przejściach.
Spacerując latem u podnóży
Kopy Cwila, można było zachwycać się kwitnącą i bujną zielenią, porastającą zarówno samą górkę, jak i jej najbliższe otoczenie. To zasługa owadów, które zyskały schronienie dzięki
zgłoszonemu przeze mnie pomysłowi do Budżetu Partycypacyjnego 2018. Mój projekt „Hotele dla owadów u podnóży Kopy Cwila – zachowanie bioróżnorodności owadów” doczekał się
realizacji. Już niedługo z kolejnego mojego pomysłu będą mogli
skorzystać rodzice odwiedzający
ze swoimi pociechami plac zabaw „z dinozaurami” na Olkówce. Pojawią się na nim dodatkowe ławki, które pozwolą odpocząć rodzicom w chwili beztroskiej zabawy przez ich dzieci.
Aktualnie, jako mieszkaniec
ulicy Surowieckiego, angażuję
się w petycję w sprawie budowy ekologicznych ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż Puławskiej i Doliny Służewieckiej.
Cały czas przypominamy również o temacie instalacji filtrów
spalin z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy oraz postulacie utworzenia na Ursynowie
filii urzędu skarbowego dla
sprawniejszej i bardziej komfortowej (głównie jeśli chodzi o dojazd) obsługi skarbowej mieszkańców. Obserwujemy i moni-

torujemy też efekt innej naszej
petycji – na dwóch ursynowskich
stacjach udało nam się doprowadzić do wymiany śliskich listew na posadzce stacji metra na
antypoślizgowe. Proponujemy
jednocześnie likwidację bramek
w metrze w celu ułatwienia dostępu do tego środka transportu
i zniwelowanie przez to tłoku.
Uważamy, że w pociągach i na
peronach metra mogą zagościć
takie kasowniki, jakie znajdują
się np. w autobusach.
Już w nadchodzącą niedzielę
21 października proszę Państwa
o zaufanie i głos. Swoje doświadczenie, zdobyte podczas wieloletniej już działalności w stowarzyszeniu PROJEKT URSYNÓW,
chciałbym przełożyć na aktywne
pełnienie mandatu Radnego
Dzielnicy Ursynów – po to, aby
jeszcze skuteczniej służyć lokalnej społeczności i wprowadzać
takie zmiany, które mogą uczynić lepszym nasze życie na Ursynowie!
Bartosz Zawadzki
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Krętacze – możecie mi naskoczyć...
rzedwyborcze ujadanie niesie się przez nasz kraj jak Polska długa i szeroka. Nie mogę już tego ani słuchać, ani oglądać. Walka o miejsca w radach dzielnic, gmin, powiatów i województw polega przede wszystkim
na totalnym krytykowaniu rywali. Natomiast w zmaganiach o prezydentury
miast najczęściej używaniem orężem jest specjalny wiatrak, w który wrzuca się
wyborcze gówno, by opryskało konkurenta. Tak prezentuje się przedwyborczy polski krajobraz. Nie
zamierzam być częścią czegoś tak odrażającego. Zdecydowałem się kandydować do rady dzielnicy Ursynów i chcę wygrać te wybory, ale nie za wszelką cenę i nie po trupach. Bycie radnym będzie
dla mnie zaszczytem, a nie przywilejem, z którego czerpie się korzyści. W swojej kampanii wyborczej nikogo nie krytykuję i nie dyskredytuję, choć jako czynny zawodowo dziennikarz mam ładownicę pełną amunicji, także w odmianie dum–dum. Jednak użycie jej w kampanii wyborczej byłoby
w moim odczuciu czymś niestosownym i nieetycznym.
Jeśli mam przekonać wyborców z Kabat, by głosowali właśnie na mnie, to jedynie za pomocą przedstawienia im własnych osiągnięć. Zagłosują na mnie i wygram – będę spełniony, zaszczycony i
wdzięczny. A jak nie, to nie. Od ćwierć wieku bronię interesu społecznego posługując się piórem (czytaj: redakcyjnym komputerem). Pierwszy spektakularny sukces przyszedł bodajże w 1996 roku. Powziąłem wówczas informację, że zarząd dzielnicy Mokotów przekazał Zdzisławowi B. za symboliczną złotówkę(!) 2000 m terenu w chronionym prawem parku Królikarnia pod odbudowę średniowiecznego pałacyku (z aneksem mieszkalnym). Korzystając z varsavianów i innych źródeł historycznych, szybko ustaliłem, że w tym miejscu nigdy nie było żadnego pałacyku. Wywołałem medialną
burzę i poszczułem urzędników prokuratorem. Umowa została anulowana, a chroniony prawem
zabytkowy teren obroniony.
Kolejny skandal, który ujawniłem jako pierwszy, również miał miejsce na Mokotowie, konkretnie w Wilanowie, który znajdował się jeszcze w administracyjnych granicach dzielnicy Mokotów.
Wybudowano tam niezgodnie z prawem 103 (!) domy jednorodzinne, tworząc osiedle “Patio”. Ktoś
zarobił na tym wór pieniędzy. Doprowadziłem do tego, że wojewoda warszawski zlecił przeprowadzenie audytu. Okazało się, iż zatwierdzając w 1993 r. niezgodny z planem ogólnym m. st. Warszawy projekt realizacyjny osiedla “Patio”, ówczesny naczelnik wydziału architektury na Mokotowie
Waldemar Ł. złamał zapisy aż czterech ustaw. Były to czasy, kiedy lokalne prawo deptano na każdym kroku. Na trefnym osiedlu mieli swoje domy m. in. wiceminister spraw zagranicznych Eugeniusz W., a nawet sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Edward J.
Byli to dla mnie zbyt mocni przeciwnicy,
„Przedwyborcze ujadanie mimo że wspierała mnie red. Elżbieta Jaktóra poświęciła skandalowi jeniesie się przez nasz kraj worowicz,
den z odcinków swojego programu “Sprawa
jak Polska długa i szeroka. dla reportera”. Ale i ona musiała ugiąć się
“układem”. Wpierw na polecenie ówNie mogę już tego ani słu- przed
czesnego członka zarządu TVP SA zablokochać, ani oglądać”
wano emisję programu, a kiedy Jaworowicz
zagroziła odejściem z telewizji, wyemitowano go nie jak zwykle wieczorem, a o godz. 15.00, w czasie śladowej oglądalności. Media papierowe nazwały skandal “Patio” największą aferą urzędniczą w dziejach miasta. Nic nie dało się zrobić, sprawę zamieciono pod dywan, część dokumentów z kontroli zaginęła, kiedy w 2002 r. Mokotów przekazywał pełną dokumentację władzom nowo powstałej dzielnicy Wilanów. Pozostała mi
jedynie wątpliwa satysfakcja, że byłem pierwszym dziennikarzem, który ujawnił szczegóły “największej afery urzędniczej w dziejach Warszawy”.
Jako pierwszy ujawniłem również skrzętnie skrywany przez władze Ursynowa fakt przeszukania w wydziale głównego architekta ówczesnej gminy. Opisałem skandal w publikacji “Trąd w ursynowskim ratuszu”. Policyjne przeszukanie w urzędzie gminy Ursynów, niczym w pijackiej melinie, miało miejsce latem 1999 r. Znaleziono kilkanaście akt postępowań administracyjnych, w których znajdowały się dokumenty opatrzone pieczątką i podpisem “Inż. Andrzej Maj – upr. bud. KO
35/93”. Problem w tym, że inżynier o takim nazwisku i z takimi uprawnieniami nie istniał. Jak się
wkrótce okazało, był to klasyczny “słup” służący ursynowskim urzędnikom z ówczesnego wydziału głównego architekta gminy za parawan kryjący ich nielegalne interesy. I tę sprawę zamieciono
pod dywan. Znaleziono koziołka ofiarnego w osobie niejakiego Józefa Z., nic nie znaczącego urzędniczyny, który dostał wyrok w zawieszeniu.
Od 2004 r. piszę w “Passie”. Moja bitwa na łamach tygodnika o wielkość tak zwanego współczynnika intensywności zabudowy dla hipermarketu “Tesco” na Kabatach rozpoczęła się w listopadzie
2007 r., kiedy wyłożono do publicznego wglądu projekt Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) Obszaru Kabaty – Południe. Dzisiaj niewielu pamięta, że to u nas w redakcji została wykryta próba manipulacji, polegająca na potajemnym zwiększeniu w projekcie planu współczynnika intensywności zabudowy z 1,5 do 3,5. To “Passa” pierwsza zawiadomiła mieszkańców, że
dzięki takiemu manewrowi może w miejscu “Tesco” powstać handlowy gigant wielkości Galerii Mokotów. Batalia została wygrana, choć radni rządzącej dzielnicą PO zaciekle bronili współczynnika
3,5 i próbowali negocjować o zatwierdzenie jego wielkości na poziomie 2,5. Skapitulowali dopiero pod naporem rozwścieczonych mieszkańców przybyłych na sesję w dużej liczbie.
Prawdopodobnie jestem jedynym dziennikarzem, który poprzez serię demaskatorskich publikacji zdołał doprowadzić do wstrzymania wykonania kryminogennej decyzji reprywatyzacyjnej kamienicy przy ul. Narbutta 60. Zajęło mi to dwa lata. Był to prawdziwy bój na śmierć i życie, przede wszystkim z mokotowskimi prokuratorami. “Mokotowscy stróże prawa usiłowali rozwodnić sprawę Narbutta 60” – takie stwierdzenie padło w sierpniu 2016 r., a więc już po zmianie władzy w państwie, z ust
prokurator Krystyny Perkowskiej z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która otrzymała od przełożonych polecenie dokonania analizy wszystkich akt spraw dotyczących reprywatyzacji nieruchomości Narbutta 60, prowadzonych przez mokotowską prokuraturę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wytknęła mokotowskim kolegom wiele nieprawidłowości i zdecydowała o połączeniu pięciu
umorzonych postępowań w jedno śledztwo i przekazaniu go do prowadzenia Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej (sygnatura RP I Ds 42.2016). Lokatorów kamienicy Narbutta 60 udało się uratować przed wyrzuceniem na bruk przez nowego właściciela, co poczytuję sobie za największy sukces w całej mojej dziennikarskiej karierze.
Od ćwierć wieku ujawniam i piętnuję na łamach różnych gazet przypadki urzędniczych krętactw,
zaniechań, urzędniczej buty. Boksuję się z niechlujnymi i leniwymi prokuratorami. Wielokrotnie spotykałem się z próbami zniechęcenia mnie do publikacji niewygodnych dla lokalnych kacyków.
Łącznie skierowano do sądów przeciwko dziennikarzowi Porębskiemu trzynaście pozwów i oskarżeń o naruszenie dóbr osobistych bądź zniesławienie. Dla zwykłego pismaka, produkującego się w
lokalnej gazecie, którego nie stać na wynajmowanie drogich adwokatów, był to poważny problem.
Ale potrzeba jest matką wynalazku. Z konieczności stałem się prawnikiem – samoukiem. Chyba niezłym, bo nie przegrałem żadnej z założonych mi trzynastu spraw. Nigdy nie przejawiałem specjalnego respektu dla ludzi władzy, a dzisiaj – nie boję się ich w ogóle.
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Czekając na wybory
ycie w mieście jest pod wieloma względami łatwiejsze niż na prowincji,
a w każdym razie wygodniejsze. Miejska sieć połączeń komunikacyjnych jest na ogół bardziej rozbudowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców. Mają oni przy tym do wyboru różne środki lokomocji, począwszy od metra, poprzez autobusy i tramwaje, po ścieżki rowerowe, pozwalające w coraz
większym stopniu na skuteczne poruszanie się po mieście, nie wspominając już chodnikach dla pieszych. To, że są one niezbędne, nie zawsze jest oczywiste na prowincji, gdzie mieszkańcy są skazani na poruszanie się poboczem drogi, schodząc z jezdni, żeby ustąpić pędzącym pojazdom.
Niebagatelną zaletą życia w mieście jest też ułatwiony dostęp do szeroko rozumianej kultury, do instytucji naukowych, uczelni wyższych oraz szkół różnego stopnia. Także inne aspekty życia w mieście wydają się przemawiać na jego korzyść. Chodzi przede wszystkim o dostęp do placówek służby zdrowia, m.
in. szpitali, specjalistycznej diagnostyki etc. Nie bez znaczenia jest też możliwość szybszego znalezienia
pracy niż w małych miejscowościach i wsiach, gdzie nie zawsze jest to możliwe. Wydaje się więc, że istnieje znaczna przewaga jakości życia w mieście, zwłaszcza w dużym, nad jakością życia poza nim lub z
dala od niego i miejskiej aglomeracji. Niestety ten optymistyczny obraz burzy fakt, że każde duże miasto, choćby było najlepiej zarządzane, naraża mieszkańców na kłopoty. Stwarza ono bezpośrednie, bądź
pośrednie zagrożenia. Wiele z nich, to zagrożenia ukryte, z którymi walka jest niezwykle trudna.
Do najczęstszych problemów, z który„Niebagatelną zaletą życia w mi borykają się duże miasta, należą:
rozwój przestępczości, częsty stres promieście jest też ułatwiony
wadzący do rozmaitych schorzeń, w
dostęp do szeroko rozumia- tym do chorób układu oddechowego i
krążenia. Są to tzw. choroby cynej kultury, do instytucji na- układu
wilizacyjne, co wcale nie jest powodem
ukowych, uczelni wyższych do zadowolenia dla instytucji odpowieza stan zdrowia miejskiej pooraz szkół różnego stopnia” dzialnych
pulacji. Do tego dochodzą problemy z
imigracją cudzoziemców, dla których celem są właśnie wielkie miasta. Może to sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które w Polsce udało się całkowicie zlikwidować. Miasta są też w większym stopniu narażone na rozmaite patologie społeczne, narkomanię prostytucję, przestępczość etc.
Miasto jest wielkim skupiskiem ludzi, a już samo to powoduje, że nieuniknione są konflikty społeczne, przeludnienie, niedostatek infrastruktury: dróg, mieszkań, przedszkoli, szkół, sklepów,
oczyszczalni ścieków. Narastającym problemem jest pozbywanie się śmieci i zanieczyszczenie atmosfery z powodu smogu. Mimo prób ograniczania emisji spalin, termomodernizacji, wymiany kotłów na systemy piątej generacji wciąż mamy problem z uzyskaniem powietrza nieszkodzącego ludziom i środowisku. Zagęszczenie w miastach staje się problemem samym w sobie. Warto podkreślić, że w Warszawie, która jest najliczniejszym miastem w naszym kraju, jeszcze ten problem nie
jest aż tak widoczny, jak gdzie indziej. Ma ona bowiem mniejszą liczbę ludności od Bukaresztu, który jest położony na ponad dwa razy mniejszej powierzchni niż nasza stolica. Pod względem liczby
mieszkańców daleko nam jeszcze do najliczniejszych światowych aglomeracji, ale już dziś trzeba
myśleć o planowej rozbudowie Warszawy. Warto przyglądać się, z jakimi problemami muszą zmierzyć się Szanghaj, Buenos Aires, czy nie tak odległy Stambuł.
Wprawdzie te wielkie miasta mają swoją specyfikę, ale wiele zagadnień, z którymi spotykają się
ich włodarze, dotyczy także nas.
Zbliżające się wybory samorządowe to okazja do przyjrzenia się „ofertom” poszczególnych kandydatów. Co jest znamienne w wyborach tegorocznych, to fakt, że wśród spraw, z którymi owi kandydaci wychodzą do swych przyszłych wyborców, pojawiły się takie, których wcześniej nie było, a
jeśli nawet pojawiały się w kampaniach wyborczych, nie były potem załatwiane. Chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska, a w szczególności walkę z zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Z niektórych deklaracji wyborczych można sądzić, że to już nie odosobniona walka, ale wręcz wojna.

Ż

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 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 w mpzp (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 dogodne szynowe połączenie dzielnicy z Ochotą, Okęciem i Włochami.
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Kto taki? Zdzisław Słowiński, aktor, który z dziewięćdziesiątką (!) na karku zachwycił pękającą w szwach
– i ze śmiechu – widownię
Domu Sztuki SMB „Jary”
szczupłą sylwetką, nienaganną prezencją oraz pamięcią, z której recytował
zabawne wiersze satyryka
Mariana Załuckiego.

Ten to się trzyma!

Działo się to w poprzednią
niedzielę, na koncercie z cyklu
„Marek Majewski i jego goście”,
który odbył się w ramach „Tygodnia Seniora na Ursynowie”, sfinansowanego ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Nadziei publiczności na kulturalną rozrywkę nie zawiódł też
ani Marek Majewski, ani jego
drugi gość – świetny kabaret poetycki z Olsztyna „Czerwony Tulipan”. Wśród słuchaczy koncertu nie zabrakło reprezentantów
władz Ursynowa – burmistrza
Roberta Kempy i naczelnika Wydziału Kultury Dariusza Sitterle, a także władz SMB „Jary”, z
prezesem Zarządu Piotrem Janowskim i zastępcą prezesa ds.
ekonomiczno-finansowych BoABU
gumiłą Sikorską.

Wielki sukces Aleksandra
Nie zawsze poziom czołówki lokalnej gwarantuje, że w wyniku dalszego
rozwoju zawodniczego
sprawnie osiągnie się poziom czołówki krajowej.
Szczególnie gdy zawodnik
czołówki lokalnej rozpoczął trenowanie później,

niż przeciętny zawodnik
czołówki krajowej.
A tym bardziej w dyscyplinach, w których wyszkolenie i
doprowadzenie do należytego
poziomu wszystkich arkanów
technicznych, motorycznych i
taktycznych wymaga ładnych
kilku lat. I gdzie ktoś zaledwie

wstępnie zapoznany z dyscypliną nie ma szans na sukcesy w
towarzystwie nieco lepszym, niż
podwórkowe.
Dlatego tym bardziej należy
docenić najświeższe osiągnięcie
kwietniowych Mistrzów Warszawy WOM Juniorów w badmintonie, w deblu chłopców - pary
którą tworzy nasz ursynowski
badmintonista ALEKSANDER
DZWONNIK z Klubu Badmintonowego “Harcownik” z kolegą z
warszawskiego klubu “Milenium” Łukaszem Zwierzchowskim. W ostatnią niedzielę zdobyli brązowy medal Mistrzostw
Polski Juniorów w Badmintonie
MC
w deblu chłopców.
Wo j t e k D ą b r o w s k i

PIEKIELNA MĘKA WYBORU
Z cyklu: SUCHARY Z INTERNETU
Ja tylko zrymowałem
Pewien nasz rodak, śniąc, że umiera,
W oliwnym znalazł się gaju.
Święty Piotr spytał: Gdzie się wybierasz?
– Chciałaby dusza do raju!
– U nas – rzekł Pan Bóg – jest demokracja,
Wolność niejednych urzekła.
Masz wolny wybór, to nie sensacja.
Chcesz iść do nieba czy piekła?
Tu są ulotki, nasze prospekty,
Wszak możliwości mam duże,
Spójrz na bilbordy. Widzisz efekty?
Kto ma Aniołem być Stróżem?
Inni przed tobą też nie wiedzieli,
Co wybrać? Problem odwieczny.
Masz do namysłu czas do niedzieli.
Twój wybór jest ostateczny.
Gość był w rozterce. Zawiódł rozsądek?
Decyzję podjąć dość trudno,
Tu święty spokój, ład i porządek,
Lecz w niebie może być nudno.
Wtedy się zjawił diabeł w ornacie,
Na mszę ogonem już dzwoni.
– Wybierz – rzekł – piekło. Tam miły bracie,
Nie będziesz martwił się o nic.
My zapewnimy przyszłość szczęśliwą,
500 + z mlekiem i miodem,

Istną Bawarię, dla wszystkich piwo,
Bogactwo, zdrowie, urodę.
Oferujemy wieczne wakacje,
Z Radomia lot do Afryki,
Darmowe leki, komunikację,
Na każdym placu pomniki.
Nie wierz aniołom! Raj jest w ruinie,
Niebo upadło totalnie.
Tylko Belzebub mądrością słynie
– Siał propagandę nachalnie.
Bies się ucieszył: Dobra robota!
Ktoś sobie sam wybrał piekło,
Dał się przekupić, dał się omotać
I uległ. Słowo się rzekło.
Gość się obudził, rozgląda w koło,
Leży zakuty w kajdanach,
Czuje woń siarki, kocioł ze smołą…
A cóż to za dobra zmiana?
To wszystko były kłamstwa bezczelne?
Miało tu być jak w Paryżu!
Teraz mam, znosząc męki piekielne,
Zapieprzać za miskę ryżu?
Na to Belzebub (poznałem drania),
Zaśmiał się szelma: I’m sorry!
Wczoraj wyborcza trwała kampania,
A dziś… wygrałem wybory!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Wystawa prac
Jacka
Kasprzyckiego
Jacek Kasprzycki ukończył
PWSSP w Poznaniu uzyskując dyplom z grafiki i
malarstwa. W tym czasie
tworzy cykl linorytów zatytułowanych „Horyzonty” (1974 -1978) oraz obrazy malowane temperą,
olejem i akrylem.
Także: fotografie medialne,
cykle rysunków i grafik wykonywanych własną techniką. W
1984 roku kończy studia w PWSFTV i TV w Łodzi. Dyplomowy
film „Mój dom” (1983) jest już
dziełem w pełni dojrzałym.
W czarno-białej technice nawiązującej do konwencji starej
fotografii, animuje się się obraz
świata widziany z punktu widzenia dokumentalisty obserwującego losy pewnej narożnej
kamienicy w Poznaniu. Dramatyzm filmu jest wstrząsający.
Dalszymi filmami z cyklu „jednostka wobec historii” są filmy:
„Zwykła podróż” (1985) i „Wnętrze” (1986). W filmie „Piet Mondrian” (1995) realizator przygląda się twórczości i losom innego artysty, w „Upadku Ikara”
(1997) reżyser rozwija wątki
przedstawione na płótnie Petera
Bruegela. Jacek Kasprzycki przy
realizacji większości filmów, tak
animowanych jak i realizowanych w innych konwencjach
współpracuje z żoną Tamarą
Sorbian, reżyserką i scenarzystką. Razem tworzą filmy o sztuce
i o twórczości artystów wizualnych. Co by się stało gdyby historia potoczyła się nieco inaczej?
To „nieco”, ma kolosalne znaczenie, gdyż od lat jesteśmy karmieni wizjami deterministycznymi. Czy tak jak jest - zawsze
musi być - i być musiało? Gdyby
nie było tak wielkiej erupcji Wezuwiusza, może Pompeje byłyby
metropolią, a nie Neapol? A gdyby Warszawa nie była zrównana
z ziemią i nie było Pałacu Kultury? I gdyby Le Corbusierowi udało się przeforsować swą ideę
przebudowy Paryża? A gdyby
nie odkryto w roku 1948 złota w
San Francisco? A może Wenecja przetrwa globalne ocieplenie? Oto pytania nurtujące autora i odpowiedzi w postaci konkretnych obrazów. A co do sztuki: gdyby funkcja jej była nieco
była inna i Myszka Miki Andy
Warhola mogła pojawić się na
egipskich piramidach, a malarstwo Olgi Boznańskiej i Witolda
Wojtkiewicza było tak znane jak
Picassa czy Dalego? Ikony światowej sztuki ukazane w kontekście najmniej oczekiwanych pejzaży, to następny temat nurtujący artystę. Wyobraźnia to instrument zmiany świata i naszych
przyzwyczajeń. Wszak nie musimy aż tak przejmować się kulturowymi i historycznymi mitami. Pokaz zatytułowany jest
przewrotnie: RETRO. Od słów
„retrospektywa”, „retrospekcja”
i „retrogaming”. Wiele prac pokazywanych było już na innych
wystawach w różnych konfiguracjach i jest to jakby swoisty
powrót do przeszłości. „Retrogaming” to angielskie określenie opisujące zbieranie i grę w
starsze gry komputerowe. Określenie to posiada szersze znaczenie i nie jest tylko związane z
rozrywką cyfrową.
GALERIA DZIAŁAŃ
SMB Imielin, ul. Marco Polo 1,
02-776 Warszawa
tel. 22 646 65 37
www.galeriadzialan.hg.pl
Kierownikartystyczny:FredoOjda
Paweł Łubowski

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

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

fidel kolanowa, instrumenty perkusyjne, Magdalena Borkowska
– śpiew, fidel da braccio, Julia
Piech – śpiew, instrumenty perSobota, 20 października, kusyjne.
18.00: Kino Dokumentu – filCzytelnia Naukowa nr XIV
my nagrodzone na X Festiwalu
ul. Lachmana 5
„Niepokorni. Niezłomni. Wytel. 22 855 52 20
klęci”: „Krótkie popołudnie na
Mazurach”, reż. Maria Dłużew18.10 – czwartek – spotkanie
ska (Złoty Opornik) i „Pamięć
śladów”, reż. Ignacy Szczepań- z prof. Marianem Markiem Drozski (Wyróżnienie). Wstęp wol- dowskim w cyklu wieczorów
ny.*
czwartkowych pt. „Rola wybitNiedziela, 21 października, nych Polaków w narodzinach II
18.00: DKF – film „Niemiłość”, Rzeczypospolitej” Promocja
reż. Andriej Zwiagincew. Wstęp książki profesora „Budowniczowolny.*
wie II Rzeczypospolitej”.
Środa, 24 października,
23.10 – wtorek – spotkanie z
18.00: wydawanie bezpłatnych prof. Izabellą Rusinową pt. „Spokart wstępu na spektakl dla do- tkanie z generałem Karolem
rosłych pt. „Kandydat” (Teatr Za Kniaziewiczem (1762–1842)”
25.10 – czwartek – spotkanie
Daleki w Domu Sztuki, niedziela, 28 października 2018, z prof. Mirosławem Nagielskim
19.00).*
w cyklu Z myślą o Niepodległej
*Sfinansowano ze środków pt. „Sprawa polska w I wojnie
Dzielnicy Ursynów m.st. War- światowej”
30.10 – wtorek – spotkanie z
szawy.
prof. Krzysztofem MrowcewiKościół św. Katarzyny
czem w cyklu Od Giotta do Tyul. Fosa 17
cjana: historie malarzy, historie obrazów pt. „Georges de La
Niedziela, 21 października Tour: Pokutująca Maria Maggodz. 19.00 – Śpiewy wschod- dalena”
06.11 – wtorek – spotkanie z
nich i zachodnich chrześcijan –
Zespół Muzyki Dawnej Aulos. red. Agnieszką Ciecierską pt.
Monika Horodek – śpiew, flety „Sekrety radiowej kuchni”
Początek spotkań zawsze o
proste, instrumenty perkusyjne,
Elżbieta Kaluchiewicz – śpiew, godzinie 19:00. Wstęp wolny!
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948
UPADŁOŚĆ konsumencka
(promocja: emeryci i renciści),
tel. 572 583 986

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

DO WYNAJĘCIA kawalerka na
Ursynowie, 724 421 771
PANI poszukuje do wynajęcia
kawalerki lub małego
mieszkania na Ursynowie,
506 063 818

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA doświadczony
nauczyciel, każdy zakres,
6-3 440 156
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
ZŁOTOKŁOS, dom na wejście,
działka 3500 m2 podzielna na 3 wspaniała lokata kapitału. Media,
asfalt, piękny ogród, 920 tys. zł.
Idealne dla młodych seniorów lub
młodych z dziećmi, 515 211 255

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

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, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard,
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:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 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
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840

! Centrum, 75 m2, lokal
handlowy okolice Nowego Światu,
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840
! 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
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum 80 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność,
601 720 840
! Centrum 85 m2 lokal
handlowy z pozwoleniem na
alkohol do wynajęcia, 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

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 NR 52
ul. Koncertowa 8 zatrudni
kierownika adm.-gosp.. Zgłoszenia
osobiste 22-23.X. w godz. 18-20
PRZEDSZKOLE na Ursynowie
zatrudni dokładną osobę do
sprzątania i drobnych prac
gospodarczych; 4-5 godzin
popołudniami. Proszę o tel. między
godz.11 a 17.
Tel. 500 118 462
SZKOŁA PODSTAWOWA 303,
ul Koncertowa 4 zatrudni na
zastępstrwo pomoc kuchenną 1/2 etatu. Tel. 22/ 643 65 34
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

CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
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
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

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

POZNAM pana ok 70 na piękną
jesień, 508 371 621

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840
AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

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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