WYCHODZI OD 2000 ROKU
ISSN 1640–405X

8 lutego 2018

czasopismo bezpłatne

Nr 5 (897)

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

Czyt. str. 12 i 13

4

Ach, co to był za bal!
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Sportu blaski, sportu cienie...

A

nita Włodarczyk – absolutna królowa rzutu młotem,
dwukrotna mistrzyni olimpijska i czterokrotna mistrzyni
świata, dzierżąca również kosmiczny światowy rekord – została sklasyfikowana po raz piąty z kolei jako numer jeden w korpusie stołecznych mistrzów sportu, co ogłoszono na dorocznym Balu Sportowców Warszawy w Arenie Ursynów.
Na dodatek szkolącego Anitę
Krzysztofa Kaliszewskiego znowu
uznano za najlepszego warszawskiego trenera. I trzeba przyznać,
że ten doborowy duet zajmuje owe
pozycje liderów zasłużenie. Trudno
zresztą się temu dziwić, skoro Anitę widzimy również rok w rok na
czołowych miejscach w prestiżowym Plebiscycie Przeglądu Sportowego, w którym wyłania się dziesiątkę najlepszych sportowców całej Polski (w 2016 została nawet
zwyciężczynią), zaś fachowy amerykański magazyn „Track and
Field News” jak najsłuszniej przydaje jej miano najlepszej lekkoatletki na kuli ziemskiej. Widać zatem, że w wypadku zawodniczki
Skry wybór na pewno nie jest przypadkowy.
no właśnie, niewinne słówko
„Skra” to dla władz Warszawy akurat jakby drzazga w
oku, bowiem im większe sukcesy
osiągają Włodarczykówna i jej trener – do niedawna prezes Robot-
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niczego Klubu Sportowego Skra,
tym większe problemy tegoż, a
zwłaszcza jego zadłużenie. Gdy Kaliszewski pozostawał prezesem
RKS, próbując jakoś wyjść z kłopotów, jakie stworzyli mu zarówno
jego poprzednicy, jak i władze miasta – napotykał na swej drodze same przeszkody. W końcu miasto
zdecydowało, że zarząd Skry sobie
nie radzi i odmówiło prolongaty
użytkowania wieczystego wielkiego
terenu przy Wawelskiej. Do pomieszczeń Skry zaczęli zaglądać
komornicy, którzy zajęli ponoć nawet sztandar klubowy. W tej sytuacji Kaliszewski zdecydował się na
założenie nowego klubu – OKS
Skra (OKS, bo klub znajduje się na
Ochocie). Chociaż zmienił się radykalnie status Skry, szkolenie blisko 250 zawodniczek i zawodników przebiega całkiem normalnie,
bo ratusz daje na to pieniądze.
ie wdając się już w głębsze
szczegóły konfliktu pomiędzy Kaliszewskim a stołecznym ratuszem, zauważę, że Skra,
mająca wyjątkowo piękny społeczny rodowód (w latach dwudziestych władze Warszawy dały cywilizującemu okoliczne męty klubowi teren na tzw. Placu Nędzy) –
to przykład zabijania sportu wyczynowego przez politycznych sterników. Gdyby zsumować wszystkie miliony złotych, które miasto
straciło w wyniku lewej reprywatyzacji, można byłoby zbudować sporo nowoczesnych obiektów sportowych, a przede wszystkim nowy
stadion lekkoatletyczny przy Wawelskiej, gdzie infrastruktura woła już od dawna o pomstę do nieba.
olejne zarządy miasta stołecznego Warszawa robiły
co mogły, żeby dobić sport
wyczynowy, hołubiąc tylko sekcje piłkarskie dwóch klubów: Le-
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sportowy na świecie. Ale zamiast
pomóc poszczególnym sekcjom Legii w bezpiecznym wylądowaniu w
nowej rzeczywistości, klub po prostu dobito, inwestując li tylko w
wyodrębnioną sekcję piłki nożnej,
stanowiącą od wielu lat śmietnik
dla zagranicznych futbolowych odpadów. Dopiero w ostatnim czasie
miasto odpowiedziało na apel
obecnego właściciela piłkarskiej
Legii Dariusza Mioduskiego, dając
dodatkowy teren na zbudowanie
boisk treningowych dla miejscowej młodzieży i może na powrót
Legia Warszawa nie będzie Legią
Cudzoziemską. .
laczego jednak nie odnowiono takich boisk na błoniach, jakie otaczały kiedyś Stadion Dziesięciolecia? Dlaczego likwiduje się stadion Gwardii
na Mokotowie? Z jakiego powodu
położono krzyżyk na stołecznym
boksie, mającym wspaniałe tradycje? Gdzież obiecywany jeszcze
przez p. o. prezydenta Kazimierza
Marcinkiewicza 50-metrowy basen pływacki? No cóż, w sporcie
warszawskim tylko Anita Włodarczyk pozostaje nagrodą pocieszenia
i jury pod kierownictwem Ireny
Szewińskiej słusznie daje Anicie
pierwsze miejsce w stołecznym plebiscycie rok po roku. Tylko że Anita nie jest wieczna...
latach pięćdziesiątych
ubiegłego wieku Polskie
Radio dawało audycję
Konrada Grudy „Sportu blaski,
sportu cienie, czyli Gruda na antenie”. Gdy dzisiaj oceniam realizację opracowanej parę lat temu Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie, to muszę stwierdzić, że idzie to
jak... po grudzie.
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

RYS. PETRO/AUGUST

gii i Polonii – co w tym drugim
wypadku na niewiele się zdało.
Będąca dawniej największą potęgą sportową stolica dziś prezentuje się w rywalizacji ogólnopolskiej wprost kompromitująco, a
ta ocena dotyczy w dużej mierze
bazy obiektów. Bo cóż z tego, że
kosztem ponad dwóch miliardów
złotych państwo postawiło w
miejsce niszczejącego Stadionu
Dziesięciolecia imponujący, supernowoczesny stadion piłkarski
nazwany Narodowym? Otóż odbywają się na nim dwa-trzy mecze rocznie, a poza tym trzeba
tylko łatać dziury w budżecie

spółki zarządzającej kolosem najdziwniejszymi nawet pociągnięciami, niemającymi nic wspólnego ze sportem. Tymczasem brakuje pełnowymiarowych boisk do
gry w futbol, hali sportowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, no i reprezentacyjnego
stadionu lekkoatletycznego. Przedłużające się w nieskończoność
oczekiwanie, że taki stadion zostanie zbudowany, zmusiło Polski
Związek Lekkiej Atletyki do przeniesienia Memoriału Janusza Kusocińskiego do innych miast. Po
Szczecinie imprezę tę, jak również Memoriał Kamili Skolimow-

skiej przejmuje w tym roku Chorzów ze zmodernizowanym Stadionem Śląskim. Z uwagi na pamięć o bohaterze narodowym, jakim był warszawiak Kusociński,
mistrz olimpijski w biegach długich i obrońca Warszawy w 1939
roku – można powiedzieć, że historii splunięto w twarz.
o prawda, że klubowa
struktura sportu warszawskiego, utrwalona za komuny, była po 1989 roku nie do
utrzymania. Nie dało się chociażby utrzymać takiego giganta, jakim był wielosekcyjny CWKS Legia, swego czasu największy klub
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Rusza Program Fit 45+
Fitness 45+ jest skierowany do kobiet w wieku 45-65 lat. W programie prowadzone są zajęcia fitness na sali. Zgodnie z harmonogramem zajęcia te odbywają
się od poniedziałku do piątku w 20 osobowych grupach. Już w marcu na uczestniczki programu czeka inaugurujący event fitness, który uroczyście przywita Panie w programie. Pierwsze zapisy odbędą się już 24 lutego br.
Cykl ćwiczeń zimowo wiosennych potrwa od 1 marca do 17 czerwca. Po wakacyjnej przerwie zajęcia ruszają 3 września i potrwają do 16 grudnia. W grudniu w ramach Mikołajek, wszystkie uczestniczki Fitness 45+ będą mogły spotkać się i podsumować całoroczną pracę. Podczas imprezy uczestnicy będą razem ćwiczyć, brać udział w świątecznych konkursach ruchowych i wspaniale się bawić.
Harmonogram zajęć oraz informacje o zapisach są dostępne na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Konkurs na najem powierzchni w budynku
Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów
Dzielnicowy Ośrodek Kultury (DOK) Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Kajakowej 12
b ogłosił konkurs na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia
15.02.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie DOK Ursynów . Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Agnieszka Wilk –Kierownik administracyjny, tel.504641017, e-mail: agnieszka.wilk@dokursynow.pl
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej www.ursynow.pl.
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Najstarsza szkoła na Ursynowie będzie jeszcze większa

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk.
Francesco Nullo na Zielonym Ursynowie
przy ul. Tanecznej, zyskała nowe skrzydło. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą
się w komfortowych warunkach. Należy
zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa im.
płk. Francesco Nullo jest jedną z najstarszych placówek na Ursynowie i ma bogatą historię, sięgającą 1875 r.
Szkoła została rozbudowana o nowe skrzydło,
w którym znajduje się 7 sal lekcyjnych, 2 świetli-

ce, sala korektywy, pomieszczenia administracyjne i rekreacji oraz łazienki. Obiekt jest dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Kubatura nowej części budynku to 11 329 metrów sześciennych. Koszt rozbudowy to 7,6 mln zł.
W ramach inwestycji została wykonana również
modernizacja istniejącego budynku szkoły zarówno na parterze jak na piętrze. Szkoła będzie jeszcze większa – ruszył już bowiem kolejny etap rozbudowy. W połowie stycznia 2018 r. dzielnica
podpisała umowę na rozbudowę szkoły o skrzydło

sportowe. Koszt tej inwestycji to 6,9 mln zł, a prace powinny zakończyć się w połowie grudnia 2018
r. Kubatura nowej części szkoły to 11906,60 metrów sześciennych. Skrzydło sportowe obejmie
suterenę, w której zaprojektowano: magazyny,
szatnie i natryski dla personelu, gabinety, pomocnicze sale gimnastyczne (3 sale z zapleczem i szatniami). Na parterze będzie główna sala gimnastyczna z zapleczem i szatniami; na pierwszym
piętrze - widownia sali gimnastycznej, sala rysunku, sanitariaty, sala korektywy.

– Sprawnie zmieniamy Zielony Ursynów, a
ostatnie trzy lata to około 50 mln zł zainwestowanych w ten obszar. Naszym priorytetem są inwestycje oświatowe. W styczniu rozpoczął się
drugi etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
100, który zapewni możliwość realizacji zajęć
edukacyjnych i wychowawczych w sposób nowoczesny i na wysokim poziomie, a jednocześnie zaspokoi potrzeby tej placówki na najbliższe 10 lat –powiedział Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa.

„Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”
W środę, 7 lutego, w
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wystartował programu pod hasłem „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”.
Celem programu, który obejmie wszystkie klasy pierwsze
w ursynowskich szkołach podstawowych, jest nie tylko skuteczne uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze, ale
także zwrócenie uwagi osób
dorosłych, opiekujących się
dziećmi na problematykę bezpieczeństwa na drogach. W
spotkaniu z dziećmi i ich rodzicami uczestniczyli: Robert
Kempa – burmistrz Dzielnicy
Ursynów oraz Waldemar Przeździęk – zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Każdy z
uczniów otrzymał prezent: zestaw odblasków w formie zawieszek i opasek. Pracownicy
WORD przeprowadzili aktywną lekcję, podczas której
uczniowie wykazali się dużą
wiedzą dotyczącą bezpiecznego zachowania się w ruchu publicznym.

Bal Karnawałowy dla mieszkańców
Ursynowa ze znaczną niepełnosprawnością
W środę, 7 stycznia, w Ratuszu Dzielnicy Ursynów odbył się Bal Karnawałowy zorganizowany dla mieszkańców Ursynowa ze znaczną niepełnosprawnością. Bal zorganizowała Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Wzorem lat ubiegłych wyśmienicie bawiły się dzieci z niepełnosprawnością, ich rodzice, dziadkowie, opiekunowie, wolontariusze, harcerze i władze dzielnicy. Bale stały się już ursynowską tradycją,
są świetną okazją do integracji rodzin osób z niepełnosprawnością. W trakcie zabawy odbywały się
konkursy dla dzieci i dorosłych.
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Ursynów okiem Andrzeja Rogińskiego
Ukazała się kolejna książka, dokumen„Południe”. Autor przybył na spotkanie z czytelnitująca dzieje Ursynowa, nie tylko w mikami w Ursynotece (ul. Barwna 8) w towarzynionym 40-leciu. Napisał ją redaktor na- stwie niezmiennie pięknej małżonki Urszuli.
czelny tygodnika „Południe Andrzej RoTego poniedziałku Ursynoteka dosłownie pękagiński, a nosi ona tytuł: „Historia Ursyła w szwach, zaś autorowi tych słów przypomnianowa. Okiem dziennikarza”.
ły się czasy, gdy pod tym adresem mieścił się na
O Ursynowie pisał już dużo Jacek Krawczyk parterze posterunek Milicji Obywatelskiej, a na II
(były redaktor naczelny niewychodzącego już piętrze – tzw. meta, czyli melina, w której nie
„Pasma”), a przed Andrzejem Rogińskim dwie pierwszej już młodości weteranki najstarszego
sympatyczne publikacje na temat tej dzielnicy zawodu świata sprzedawały wtajemniczonym
Warszawy zaprezentował dziennikarz TVN Maciej wódkę, między innymi niebieskiego i czerwoneMazur, rówieśnik tego megaosiedla, urodzony w go Poloneza. Jak widać, miejsce ma charakter hi1977 roku, tubylec w całym tego słowa znaczeniu. storyczny, więc trudno się dziwić, że zaproszeni
Najpierw opublikował historyczny przewodnik przez Andrzeja Rogińskiego ursynowianie byli
„Witajcie na Ursynowie”, a potem bardzo osobiste naprawdę wzruszeni.
wspomnienia pt. „Czterdziestolatek. Historie z
Najnowsza książka o Ursynowie została napisaUrsynowa”.
na w sposób zwarty, akcentując najciekawsze
Pochodzący z Krakowa Andrzej Rogiński (ur. punkty dzielnicy: najstarszą w Warszawie parafię
1946) to weteran ursynowskiej samorządności – pw. św. Katarzyny, Fort VIII Służew, Las Kabacspółdzielczej, jeden z pionierów megaosiedla Ur- ki, Kopę Cwila, Park i Pałac Natoliński, Szkołę
synów, współzałożyciel Społecznego Komitetu Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo ciekaBudowy Metra, dawny dziennikarz Studia Telewi- we są wspomnienia projektanta osiedla Ursynów
zji Kablowej Ursynat, działacz Ursynowsko-Nato- północny – prof. Marka Budzyńskiego. Autor przylińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, pomniał też oczywiście postać Juliana Ursyna
Wspaniały DJ – wodzirej świet- były zastępca redaktora naczelnego „Pasma”, a Niemcewicza, mającą dla Ursynowa największe
nie poradził sobie z tak roztań- wreszcie wydawca i redaktor naczelny tygodnika znaczenie historyczne. Zamysł Andrzeja Rogińczoną kolorową grupą.
skiego przed napisaniem książki polegał na ze„Kiedy z pomysłem organizabraniu głosów, wspomnień i opinii sąsiadów, tacji balu zgłosiła się do mnie przekich jak on pionierów Ursynowa, w tym księdza
wodnicząca Ursynowskiej Rady
Józefa Maja (św. Katarzyna).
Seniorów, uznałem to za ciekaNa spotkanie nie mógł przybyć przebywający
wą inicjatywę, której warto dać
akurat daleko od Warszawy ukochany proboszcz
szanse. Rezultat przerósł jednak
ursynowian – Tadeusz Wojdat, nie zabrakło natomoje najśmielsze oczekiwania i
miast wielu innych znanych szeroko mieszkańmam nadzieję, że ta impreza na
ców dzielnicy. Książkę Andrzeja Rogińskiego chwastałe zagości w naszym dzielnilili między innymi: wspomniany Marek Budzyński,
cowym kalendarzu” – mówi Anbyły burmistrz Stanisław Faliński i były wiceburtoni Pomianowski, zastępca burmistrz Tomasz Grochulski, samorządowiec i zapamistrza Dzielnicy Ursynów, któlony varsavianista Lech Królikowski, były przery osobiście zaangażował się w
wodniczący Rady Mokotowa Waldemar Siemiński,
przygotowania do wydarzenia.
długoletnia podpora SBM Ursynów i SIM UrsyBal oficjalnie otworzył burnów Zofia Borzyszkowska, niegdysiejsi radni Henmistrz Ursynowa Robert Kempa
ryk Bęben i Bogdan Żmijewski, mistrz świata w bry(na zdjęciu) wraz z organizatordżu sportowym, współzałożyciel UNTS Janusz Pokami Magdą Dąbrowska i Ireną
łeć, dyrektor 20 ursynowskich bibliotek Anna WolKarpowicz. Wśród zaproszoska, no i znakomici artyści: Elżbieta Wojnowska i
nych gości byli także wiceburFranciszek Maśluszczak.
mistrz Rafał Miastowski, przeW imieniu redakcji „Passy” gratuluję Andrzejowodnicząca Ursynowskiej Rady
wi Rogińskiemu udanej publikacji, a wiedząc, że
Seniorów Irena Wuttke-Miszma kolejne plany pisarskie, powiem krótko: dzięczak oraz przedstawicielka Ursykujemy za już i prosimy o jeszcze.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
nowa w Warszawskiej Radzie
Seniorów Anna Polarczyk.
„Wszystkim WSPANIAŁYM
uczestnikom balu dziękujemy za
piękne przebrania, za cudowną
atmosferę za wspólną zabawę i
za to że kolejny raz pokazaliśmy,
że potrafimy, chcemy i że jesteśmy pełni zapału i energii do
Dziś w tej sprawie na jaw wy- rowerowe nie cieszą się populardziałania. Władzom Dzielnicy
chodzą nowe fakty. Okazało się, nością. W przeprowadzonych w
Ursynów bardzo dziękujemy za
że pomysł zwężenia, pomimo 2017 roku badaniach ruchu rowsparcie.
O R G A N I Z AT O R Z Y
dwukrotnej negatywnej weryfi- werowego okazało się, że raptem
kacji przez ZDM, został dopisany 36% rowerzystów na tych ulicach
na liściie projektów do głoso- wybiera pasy rowerowe. Reszta
wania po terminie. Miało to miej- porusza się po chodnikach. Dosce po spotkaniu ówczesnego wi- datkowo czekają nas potężne
ceprezydenta Warszawy Jarosła- zmiany związane z budową POW.
Już w najbliższą niedzielę
wa Jóźwiaka z dzielnicowymi ko- Już teraz zwężona al. KEN ograni11 lutego w godz. 12.00 –
ordynatorami ds. Budżetu Party- cza przepustowość ruchu samo16.00 parking podziemny
cypacyjnego. Odbyło się to z nie- chodowego w osi północ-połuursynowskiego ratusza
zgodnie z regulaminem, który dnie. Lada dzień czekać nas ma
zamieni się w miejsce sponie dopuszczał dopisywania pro- zamknięcie połączenia ul. Lancietkań sąsiadów, chcących
jektów, jeśli merytorycznie zo- go i Braci Wagów z ul. Płaskowicsprzedać lub kupić różno- Sensacyjne doniesienia
stały ocenione jako niemożliwe kiej. Ponadto ul. Płaskowickiej ma
przyniosła kontrola Buści, jakie można będzie
do zrealizowania.
zostać na całej długości zwężona
dżetu Partycypacyjnego w
znaleźć na kolejnej edycji
W efekcie projekt nie był oma- do jednego pasa ruchu. Wszystko
Ursynowskiej Ratuszowej Dzielnicy Ursynów. Okaza- wiany na spotkaniach konsulta- to sprawia, że sytuacja kierowców
ło się, że pomysł zwężenia cyjnych z mieszkańcami, albo- staje się coraz bardziej uciążliwa.
Wyprzedaży Garażowej.
Jest to jedyna garażówka w ulicy Stryjeńskich celem
wiem został dopisany do listy głoZ tych powodów jako PROWarszawie, która de facto odby- stworzenia malowanych
sowania po tym jak się one odby- JEKT URSYNÓW stoimy na stawa się w garażu ... a dokładniej pasów rowerowych, który ły. Podobnie postąpiono jeszcze z nowisku, że powinno się budow garażu podziemnym ursy- w 2016 roku oprotestowa- projektem „Ulica Gandhi – nowa wać wydzielone drogi dla rowenowskiego ratusza (Al. KEN 61). ło stowarzyszenie PROaleja Ursynowa” oraz „Przyjazna rów, zamiast malowania irracjoNa poprzednich wyprzeda- JEKT URSYNÓW, został
ul. Puławska przy ul. Żołny”, któ- nalnych pasów rowerowych, któżach można było znaleźć na- dopisany do listy projekre również zostały arbitralnie do- re w naszej dzielnicy się nie przyprawdę wiele różnych cieka- tów do głosowania niepisane, pomimo negatywnej opi- jęły. Co będzie w przyszłości?
wych przedmiotów, począwszy zgodnie z regulaminem.
nii ZDM. W tej sytuacji rodzi się Czas pokaże, ale to od aktywnoPomysł zakładał zwężenie czo- pytanie, czy pomysł zmian na ści i głosu wszystkich mieszkańod typowych dla tego typu wydarzenia ubrań, butów, niekiedy łowej arterii komunikacyjnej, ja- Stryjeńskich, powinien być w ców zależeć będzie, w którą stroperełek vintage, poprzez zabaw- ką jest ul. Stryjeńskich, do jedne- ogóle kiedykolwiek realizowany? nę zmierzać będzie Ursynów.
Maciej Antosiuk
ki dla dzieci, wyposażenie kuch- go pasa ruchu w każdą stroną,
Jak widać na przykładach ul.
P R O J E K T U R SY N Ó W
ni, salonu i innych części domu. celem wymalowania pasów ro- Dereniowej i Cynamonowej, pasy
Można teżbyło obejrzeć i kupić werowych takich, jakie możemy
pamiątki z podróży, różnego ro- obserwować na ul. Cynamonodzaju antyki, wazoniki, mone- wej, czy Dereniowej. Dwa lata tety, oryginalne zdjęcia, lustra, ra- mu mieszkańcy Ursynowa razem
ze stowarzyszeniem PROJEKT
my, obrazy, stare płyty, filmy.
Osoby chcące wziąć udział w URSYNÓW sprzeciwili się tej kongarażówce jako wystawcy mu- cepcji i podważyli jej zasadność
szą się na nią zarejestrować po- przed zakończeniem budowy
przez wysłanie maila na gara- POW. Pod petycją kontestującą
zowkaursynow@o2.pl. Dla ten pomysł zebrano 1600 podpiwszystkich wstęp na to wyda- sów, co zadecydowało o ostateczrzenie jest naturalnie bezpłatny. nym nierealizowaniu projektu do
K r y s t i a n M A L E S A czasu zakończenia prac związar a d n y D z i e l n i c y U r s y n ó w nych z budową obwodnicy.

Bal Przebierańców rozbawił do łez
W miniony piątek odbył
się I Ursynowski Bal Przebierańców dla Seniorów,
który został zorganizowany przez Fundację „Kluboteka Dojrzałego Człowieka” przy wsparciu Ursynowskiej Rady Seniorów
oraz Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy.
Bal rozpoczął się pokazem
tańca seniorki Krystyny Rudowskiej i młodego tancerza Grzegorza Michrowskiego, mistrzów
Polski z 2016r. i wicemistrzów
Polski z 2017r. w danej kategorii
wiekowej.
W Hali Sportowej UCSiR ,,Hawajska” do tańca na parkiet ruszyło ponad 300 świetnie, pomysłowo przebranych seniorów.
Zaczęli studniówkowo od poloneza, potem tango, walc, samba,

rumba, lambada. W karnawałowych rytmach wszyscy doskonale się bawili, wypełniając cały
parkiet. Balowicze wykazali się
ogromną kreatywnością. Najciekawsze stroje, które tworzyli sami seniorzy – jak np. wiosna z
firanki ozdobiona kolorowymi
kwiatami z bibuły – zostały nagrodzone statuetkami oraz haftowanymi zakładkami i serwetkami tworzonymi przez seniorki z Kluboteki.
Był również konkurs tańca i
medale. Wtedy okazało się, że
uczestnikami balu są sami młodzi duchem. Grupa 60 +, dla
której bal został zorganizowany,
wykazała się niebywałą kondycją i werwą. Pięknie przygotowana sala, okrągłe stoły, kolorowe światła w połączeniu ze strojami tworzyły klimat karnawału.

Projekt zwężenia Stryjeńskich
dopisano niezgodnie z regulaminem

Kolejna garażówka już w niedzielę
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W prawdziwie rodzinnym nastroju...

Kolędowanie spółdzielców
Założone w 2016 roku Stowarzyszenie wpisuje się w spółdzielcze klimaty Ursynowa.
Główne zadania, jakie stawia
przed sobą stowarzyszenie – to
promocja spółdzielczości, popularyzacja spółdzielczych war-

tości oraz wspieranie kultury i
sportu.
Na spotkaniu członkowie zaproszeni goście i członkowie
Stowarzyszenia podsumowali
kolejny rok działalności. Prof.
Lech Królikowski, członek Kapituły przypomniał w skrócie
dzieło patrona SSK Stanisława
Staszica, uczonego, reformatora, a przede wszystkim prekursora polskiej spółdzielczości.
Oświeceniowe idee Staszica
wprowadzali tacy działacze jak
Stefan Starzyński, prezydent
przedwojennej Warszawy. W
spotkaniu uczestniczyli członkowie Krajowej Rady Spółdzielczości, w tym jej prezes zarządu
Mieczysław Grodzki, prezesi
warszawskich spółdzielni mieszkaniowych,spółdzielczości „Społem” i biznesmeni.
Spotkanie było także okazją
do uhonorowania tych osób, którzy w swoich działaniach są bliscy celom Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia. Stefan Zajączkowski oraz członkowie Kapituły – prof. Bogdan Grzeloński
i prof. Lech Królikowski wręczyli dyplomy uznania:
– Zespołowi „Dereń” ze Spółdzielczego Domu Kultury Imielin na ręce szefowej zespołu, znakomitej śpiewaczki Krystyny Kochan-Wysockiej;
– Prezes „Społem” WarWitając zebranych laureatów i zaproszonych gości, prezes Stowa- szawskiej Spółdzielni Spożywrzyszenia Stefan Zajączkowski przypomniał o głównych celach ców Śródmieście – Annie Tyldziałalności tej organizacji
kowskiej;
W ostatnich dniach stycznia w gościnnych progach
restauracji QUATTRO odbyło się coroczne spotkanie Spółdzielczego Stowarzyszenia Kulturalnego
im. Stanisława Staszica.

Honorowi laureaci (od lewej) Tadeusz Trudnowski, prezes WINDA-W
WARSZAWA Sp. z o.o., Anna Tylkowska, prezes „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, Krystyna Kochan-W
Wysocka, założycielka i reżyser zespołu „Dereń”, Janusz Sienkiewicz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław-LLotnisko
– Prezesowi Firmy WINDA-WARSZAWA Sp. z o.o. – Tadeuszowi Trudnowskiemu;
– Prezesowi Spółdzielni
Mieszkaniowej Gocław-Lotnisko
– Januszowi Sienkiewiczowi.
Dyplomy są przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym w
promocji spółdzielczości, popularyzacji spółdzielczych wartości, a także we wspieraniu kultu-

ry i sportu. W ten sposób Stowarzyszenie stara się popularyzować ciekawe inicjatywy spółdzielcze. Stowarzyszenie, które
buduje swoją pozycję w środowisku, zwłaszcza wśród spółdzielni ursynowskich, w ubiegłym roku uhonorowało dyplomami
uznania piętnaście osób. W bieżącym roku będzie kontynuowało swoje działania nakierowane

na wyszukiwanie ciekawych dokonań, inicjatyw oraz osób i będzie je popularyzować.
Spotkanie uświetnił występ
zespołu „Dereń”, który wykonał
kolędy i pastorałki Pawła Kochankiewicza. Autor potrafił
twórczo rozwinąć piękną tradycję polskiej pastorałki, wzbogacając ją o współczesne wartości.
yby

Otwarty Ursynów podsumowuje rok działania

Niespodzianka z Włocławka
Miło stwierdzić, że ciekawe produkcje artystyczne powstają nie tylko w stolicy i
renomowanych ośrodkach kultury (Kraków, Wrocław, Trójmiasto), ale praktycznie wszędzie, o ile chcą współpracować
ze sobą utalentowani twórcy i artyści.
Taką niebanalną propozycją zaskoczył w ostatnią niedzielę (3 lutego) w Teatrze Za Dalekim w
Domu Sztuki nieznany dotąd ursynowskiej publiczności Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza
Gniazdowskiego z Włocławka, prezentując spektakl muzyczny Szesnaście róż. Właściwie był to recital Katarzyny Anzorge, aktorki znanej z seriali telewizyjnych (Ojciec Mateusz, Egzamin z życia),
zwyczajna – wydawałoby się na pierwszy rzut
oka – składanka kilkunastu piosenek. A jednak…
pomimo dość karkołomnego zestawu utworów z
tekstami Agnieszki Osieckiej (Okularnicy, Wariatka tańczy), Mariana Hemara (Filozofia małżeńska), Magdy Czapińskiej (W moim magicznym
domu), Jonasza Kofty i Jeremiego Przybory (Walczyk przy ognisku z Kabaretu Starszych Panów)
udało się je zgrabnie powiązać w spójną całość,
tworząc widowisko ciekawe i urozmaicone, o
zmiennym nastroju, raz zabawne, raz wzruszające, z zaskakującym finałem włącznie.
Pomysł scenarzysty i reżysera (dyrektor teatru
Jan Polak) okazał się trafny. Rocznica ślubu – jak
czytamy w programie – stała się pretekstem do odkrycia kilku małżeńskich tajemnic, co w efekcie
stworzyło wielobarwny, zabawny, serdeczny i ironiczny obraz związku małżeńskiego, I to się udało! Wartki monolog, zwroty akcji, kilka bardzo
zabawnych i pomysłowych skojarzeń, interakcja z
widownią, to niewątpliwe zalety słowa wiążącego, choć autor nie ustrzegł się nieco słabszych
fragmentów, kilku mielizn i banałów.
Atutem spektaklu było opracowanie muzyczne
i aranżacje (Piotr Matuszkiewicz), oszczędne, na-

strojowe i urozmaicone, ale jak się ma takie nazwisko, nie może być inaczej. Wokalistka dobrze radziła sobie z ambitnym i trudnym repertuarem.
Nadała wybranym piosenkom nową interpretację,
nie naśladując pierwowzorów. Szczególnie wyróżniłbym w jej wykonaniu Wariatkę (muzyka: Seweryna Krajewskiego do słów Agnieszki Osieckiej) z repertuaru Maryli Rodowicz i Katarzyny
Groniec oraz Brzydkich (muzyka: Krzysztof Ścierański, słowa: Jan Wołek) z repertuaru Grażyny
Łobaszewskiej. Piosenkę Hanny Banaszak (W moim magicznym domu, muzyka Janusza Strobla)
musiała na życzenie publiczności bisować. Czegoś
zabrakło mi w Okularnikch, ale pewnie dlatego,
że wciąż mam w uszach pierwsze wykonanie w
STS-ie Kazimiery Utraty, a potem nagranie w latach 90. Kory Jackowskiej.
Widownia wypełniona była po brzegi, sam burmistrz zaszczycił spektakl swoją obecnością, ale
skoro Urząd Dzielnicy imprezę sfinansował, to
burmistrz wie, co dobre.
Najmniej podobała mi się scenografia (Dorota
Glówczyńska i Dariusz Piotrowski). Rozumiem, że
teatr objazdowy musi mieć dekoracje oszczędne, łatwe do rozstawienia i przewożenia, ale rodzaj piwnicznego regału przypominającego składaną torbę
podróżną raził moje poczucie estetyki. Zgadzam się,
że dekoracje powinny być proste i symboliczne, ale
przy bardzo dobrej muzyce i poetyckich tekstach
wolałbym coś bardziej eleganckiego i wyrafinowanego. Podobne zastrzeżenia budziła we mnie kreacja bohaterki wieczoru (kostium zaprojektowany przez Leokadię Anzorge), ale panie wychodzące po spektaklu przekonywały mnie gorąco, że się
mylę i same chętnie włożyłyby taką sukienkę. Cóż,
najwyraźniej nie znam się na kobiecej modzie.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
Spektakl zrealizowany przy współpracy Piotra Świtalskiego. Producent spektaklu: Patryk Nowakowski.

W Domu Kultury Stokłosy
stowarzyszenie Otwarty
Ursynów zorganizowało 4
lutego spotkanie członków
i sympatyków, podczas
którego podsumowało
pierwszą rocznicę funkcjonowania. Były wystąpienia, tort, symboliczna
lampka szampana. Nie zabrakło poważnych rozmów
o Ursynowie i Warszawie.
Grupa ursynowskich społeczników 8 stycznia zeszłego roku
założyła Stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Data powstania stowarzyszenia zbiegła się z symboliczną – 40. rocznicą wręczenia kluczy do mieszkań pierwszym mieszkańcom Ursynowa.
Podczas spotkania przewodniczący organizacji Piotr Skubiszewski przypomniał, że ideą powołania stowarzyszenia była bogata historia oddolnych inicjatyw społecznych na Ursynowie
oraz chęć budowania świadomości obywatelskiej i wspólnoty.
Piotr Skubiszewski wymienił
główne działania podejmowane
w minionym roku przez stowarzyszenie, do których należą m.in.:
zaangażowanie się w budżet
partycypacyjny poprzez złożenie w dwóch ostatnich edycjach
około 40 projektów, w tym bardzo pozytywnie ocenianych
przez mieszkańców projektów
doświetlenia przejść dla pieszych,
organizowanie spotkań z
mieszkańcami w ramach tzw.
grup sąsiedzkich,
społeczna aktywizacja mieszkańców dla wspólnego dobra,
jak np. akcja oddawania krwi,
czy akcja sprzątania tzw. Parku Polskich Wynalazców przy
ul. Szolc-Rogozińskiego,
działania na rzecz poprawy estetyki ursynowskich trawników
poprzez zinwentaryzowanie
tzw. przedeptów i przekazanie
burmistrzowi dzielnicy mapy
około 70 przedeptów z prośbą o
podjęcie działań w celu ich zamiany na chodniki lub trawnik,

zbieranie na Dniach Ursynowa podpisów pod petycją „Chcemy fontanny pod Kopą Cwila”
oraz podjęcie działań, by pod Kopą powstał park z fontanną,
podjęcie działań na rzecz zrównoważonego transportu, polepszenia bezpieczeństwa na drogach,
mobilności i ładu przestrzennego,
zaangażowanie w sprawę
przeniesienia „Bazarku na Dołku” do innej lokalizacji niż w
okolice ul. Polaka,
wyrażenie sprzeciwu przeciwko zmian nazw czterech ulic:
ZWM, Kulczyńskiego, Wasilkowskiego i Służby Polsce,
podjęcie działań ws. zainstalowania filtrów w tunelu Połu-

zycji zmian w ustroju m.st. Warszawy na rzecz zwiększenia podmiotowości dzielnic i ich kompetencji
dla ułatwienia realizacji zadań,
zapowiedź budowania programu „Ursynów 2030”, jako inwestycja w przyszłość Ursynowa i poruszanie ważnych dla
mieszkańców tematów: rola reklamy w mieście, budowa boiska pełnowymiarowego, zadaszenia nad stacjami metra, budowa drugiej nitki drogi rowerowej na al. KEN, udostępnienie
części Parku Natolińskiego, czy
też wydłużenie godzin pracy
urzędu dzielnicy w niektóre dni.
Podczas rocznicowego spotkania głos zabrał również prof.

dniowej Obwodnicy Warszawy;
inicjatywa zawarcia paktu ponad podziałami w tej sprawie;
przedstawienie pakietu „Darmowy bilet POW” dla mieszkańców
Ursynowa oraz budowy P+R na
Kabatach i polepszenia polityki
informacyjnej dot. POW,
zaangażowanie w sprawę
„Belgradzka-bis” i podjęcie działań na rzecz niebudowania czteropasamówki jako drogi donikąd oraz w sprawę zapewnienia
mieszkańcom Kazury dobrej organizacji ruchu w związku z budową żłobka. Otwarty Ursynów
konsekwentnie podejmuje działania, aby nie zabudowywano
„Placu Wielkiej Przygody”,
złożenie w Sejmie, wspólnie z
prof. Lechem Królikowskim, propo-

Lech Królikowski, varsavianista,
burmistrz Mokotowa 1990-1992
oraz przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursynów w latach
2010-14. Przedstawił on historię zmian ustroju Warszawy,
wskazał największe jego słabości
oraz przedstawił proponowane
przez stowarzyszenie zmiany.
W stowarzyszeniu działają m.
in.: Krzysztof Bendkowski, Sławomir Boksz, Agnieszka Dominiak,
Bartosz Dominiak, Piotr Gąsowski,
Cezary Holdenmajer, Jakub Jędras,
radni Leszek Lenarczyk i Paweł Lenarczyk, Sławomir Litwin, Dariusz
Krupiński-Strojewski, Krzysztof
Schnitzer, Jakub Skrzypczyński,
Piotr Skubiszewski, Tomasz Skorupski, Danuta Turkiewicz oraz AliDKS
cja Zawgorodna.
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Piórem Derkacza

Stefan Hula
skoczek narciarski – olimpijczyk
Przez kolegów nazywany „Stefankiem”, w wieku 31 lat osiągnął swoją szczytową formę i to
na dodatek w roku olimpijskim. Cierpliwość w takim sporcie, jakim są skoki narciarskie, jest
podstawą sukcesów. Wszyscy pamiętamy Stefana Hulę, który lądował często na bulę. Pamiętamy też, że zajmował pokój z Adamem Małyszem. Teraz pokój dzieli z Kamilem Stochem. To
nie jest przypadek, że ci najlepsi chcą spędzać czas z wyciszonym i sympatycznym zawodnikiem,
jakim jest bez wątpienia Stefan Hula. Sport ma to do siebie, że lubi płatać figle faworytom. Wtedy może okazać się, że to „Stefanek” zaprosi swojego kolegę Kamila do pokoju, aby mogli wspólnie cieszyć się medalami olimpijskimi.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

TESCO a sprawa ursynowska – ciąg dalszy

Wpisujmy protesty, internet czeka

W dniu 6 lutego miała posiedzenie komisja poświęcona sprawie budowy Galerii Tesco na Kabatach.
Na komisję licznie przybyli mieszkańcy, którzy
sprzeciwiają się wybudowaniu w miejscu obecnego
hipermarketu Tesco wielkiej galerii handlowej.
Dlaczego wielkiej? Tak wygląda to w liczbach: 4 ha powierzchni działki należącej do inwestora;
3,06 ha powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie
czynna 4 020 m kw., powierzchnia terenów zieleni na działkach
inwestora TYLKO 1 780 m kw.
(nie jest określone jakiego rodzaju będą to tereny zieleni – czy np.

mech, porosty na dachach, trawniki czy może krzewy lub rabaty
z kwiatami); 65 000 m kw. powierzchnia handlowa galerii; szerokość budynku – 129 m i długość liczona wzdłuż zachodniej
elewacji od wejścia głównego do
zadaszenia w południowej części
budynku: 309 m.
Pięć kondygnacji, dwie kondygnacje parkingów z 1600 stanowiskami dla aut, 28 m wysokość dominanty przy skrzyżowaniu KEN/Wąwozowa, 300
urządzeń generujących hałas na
dachu (!!!), 64 wycięte drzewa,
13 z obecnych zostawionych bez
pewności, że budowa ich nie
zniszczy.
Zarówno radni, jak i mieszkańcy nie są przeciwni modernizacji czy nawet rozbudowie
obecnego Tesco, jednakże nie do
takiej skali. Tak jak pisałem w
poprzednim numerze PASSY, do
21 lutego mieszkańcy mają czas
zgłaszać swoje uwagi do raportu oddziaływania na środowisko
złożonego w mieście przez inwestora. Zainteresowanych tematem mieszkańców, którzy nie
godzą się na skalę i uciążliwości
Galerii Kabaty, zachęcam do
składania pism z uwagami do
instytucji, które opiniują raport

(Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Biuro
Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie)
Wzory pism są dostępne w ursynowskim ratuszu w Biurze Obsługi Rady. Osobom zainteresowanym mogę je również wysłać
mailowo, po ówczesnym napisaniu do mnie maila na: krystianmalesa@gmail.com. Zapraszam do kontaktu również w innych sprawach, w których jako
radny mógłbym pomóc.
Kolejne posiedzenie komisji
Architektury i Ochrony Środowiska odbędzie się 15 lutego o
godz. 18.00 (jak zawsze Al. KEN
61) i będzie poświęcone zanieczyszczeniom powietrza, smogowi a także filtrom i tunelowi
Południowej Obwodnicy Warszawy. W komisji udział wezmą
i przedstawią mini wykłady specjaliści – profesorowie zajmujący się tą tematyką. Na czwartkowe posiedzenie komisji serdecznie zapraszam już teraz.
Krystian MALESA
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
Urzędu Dzielnicy Ursynów

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

Mirosław Miroński

Koniec karnawału – maski opadają
o karnawałowych uciechach i szaleństwach zbliżamy się do jego końca.
Przed nami początek postu, który zapoczątkuje Środa Popielcowa. Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż koniec maskarady oznacza, że zdejmowane są karnawałowe maski. Przez jakiś czas nie będą potrzebne. Tak się przynajmniej może wydawać patrząc na kalendarium roku liturgicznego i związane z nim daty świąt,
obrzędów etc.
Ostatnie wydarzenia w polityce sprawiły, że niektóre maski nieco się zsunęły pokazując, co się
pod nimi kryje. Jak łatwo się domyślić, odbywa się to bez widocznego związku z karnawałem. W
każdym razie, w powszechnym rozumieniu tego słowa. Samo w sobie nie jest to złe, bo lepiej znać
prawdę (poza nielicznymi wyjątkami), niż jej nie znać i trwać w błędnym przekonaniu na jakiś temat. Krótko mówiąc, lepiej trzymać się rzeczywistości niż karmić się naiwną wiarą w coś, czego nie
ma. Bywa też tak, że to, co skrywa maska, okazuje się straszniejsze niż ona sama. Przypomina mi
się humorystyczny rysunek przedstawiający osobnika w masce rodem z horroru. Osobnik próbuje (z marnym skutkiem) nastraszyć otaczających go ciekawskich. Dopiero po zdjęciu przez niego
maski i pokazaniu prawdziwej twarzy, ludzie znajdujący się w koło przestraszyli się naprawdę i natychmiast uciekli. To pokazuje, że niekiedy chętniej akceptujemy maskę, niż to co jest pod nią, nawet jeśli domyślamy się, że może skrywa coś, czego inni z jakiegoś powodu nie chcą nam pokazać.
Przytoczony powyżej humor rysunkowy można odnieść do wielu kwestii, które pojawiły się
ostatnio w naszym życiu, a za sprawą, których każdy z nas – zwykłych obywateli – znalazł się w centrum polityki. I to polityki świato„Chociaż niektórzy twierdzą,
wej. Pokazuje to także, że nie wystarczy zamknąć oczy, żeby problem
że pieniądze szczęścia nie
zniknął. Tym bardziej, że zamykanie
dają, to najwidoczniej nie
oczu może się skończyć tym, że wławtedy od kogoś oberwiemy.
wszyscy podzielają ten pogląd śnie
Kiedy otrząśniemy się z chwilowei wciąż wielu o nie zabiega”
go zamroczenia, możemy stwierdzić że ucierpiała nie tylko nasza
godność, ale straciliśmy też pieniądze. Żeby zachować jedno i drugie, warto mieć oczy szeroko otwarte. Dobrze jest widzieć, co dokoła nas się dzieje i należycie to ocenić.
Chociaż niektórzy twierdzą, że pieniądze szczęścia nie dają, to najwidoczniej nie wszyscy podzielają ten pogląd i wciąż wielu o nie zabiega. Wprawdzie stratę pieniędzy można jakoś przeboleć, ale
musi być do tego jakiś rzeczywisty powód. Lepiej więc nie być frajerem i nie płacić frycowego na własne życzenie. Zwłaszcza jeśli nie jest to konieczne. O ile bez pieniędzy można od biedy przewegetować, o wiele gorzej jest z utratą godności. Tę znacznie trudniej odzyskać. Jej przywracanie może trwać przez wiele pokoleń. Na dodatek nie ma żadnej gwarancji, że uda się to kiedykolwiek.
Niestety, nie wiemy jeszcze wszystkiego. Właściwie, należałoby przyznać, że nie wiemy nic.
Zwłaszcza w pojawiających się w polityce światowej dotyczących nas kwestiach. Są sprawy, które
dotyczą nie tylko nas , ale też wielu poglądów uznawanych przez nas za oczywiste. Jedną z kwestii, które stały się przedmiotem toczących się w naszym kraju dyskusji, jest historia. Wielu rodaków
przeciera oczy ze zdumienia. Okazuje się bowiem, że historia wcale się nie skończyła, mimo że wielu prominentnych polityków jeszcze niedawno nas o tym zapewniało. Z zapałem godnym lepszej
sprawy przekonywano nas o potrzebie patrzenia w przyszłość. Bilbordy i banery z hasłami zachęcającymi do wybrania przyszłości bez oglądania się za siebie i na boki stały się stałym elementem
naszego krajobrazu.
Otóż przekonanie, że jesteśmy narodem poszkodowanym wskutek hekatomby, która przetoczyła się przez nasz kraj, jest podważane przez innych. Nasza beztroska, z jaką traktowaliśmy własną
historię, oznaczała przyzwolenie na tworzenie historii „alternatywnych”, które dziś stały się obowiązującym przekazem dla opinii międzynarodowej.
Zbliżająca się Środa Popielcowa, będąca jednym ważniejszych dni w Kościele Katolickim, to dobra okazja, by ci, którzy wieszczyli koniec historii, posypali głowy popiołem. Polityka zakładania klapek na oczy wyraźnie się nie sprawdziła. W wyniku takiej polityki znaleźliśmy się w sytuacji znajdującego się na przejeździe kolejowym kierowcy, który patrząc przed siebie nie widzi, że z boku nadjeżdża rozpędzony pociąg.
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Politycy zawiedli, pomóc mogę jedynie mieszkańcy!

Teraz w jedności siła...

Zawód. Tym słowem można opisać wrażenia po
przeczytaniu odpowiedzi
wiceprezydenta Olszewskiego w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obecnego
TESCO na Kabatach. Na
nic się zdały obietnice lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy
zapewniali o „podejmowaniu starań”, „czynieniu
kroków” i „trosce władz o
mieszkańców”.
Kiedy przychodzi co do czego,
to okazuje się, że albo nie chcą,
albo nie umieją wpłynąć na swoje koleżanki i kolegów „w ratuszu
na pl. Bankowym”. Nie pomoże
tutaj zwoływanie „na szybko” Komisji Architektury i Ochrony Środowiska przez jednego z radnych

PO i zaklinanie rzeczywistości.
Każdy, kto zna ustrój m. st. Warszawy, wie, że komisja Rady
Dzielnicy może dokładnie tyle
co „nic”. Wykorzystywanie jej w
celu dawania złudnego poczucia zaangażowania przewodniczącego w sprawę TESCO, jest
obraźliwe dla tych dziesiątek
osób, które społecznie poświęciły i dalej będą poświęcać wiele
godzin w celu wstrzymania budowy „drugiej Galerii Mokotów”
na Kabatach. To tyle narzekania
na dużą partię polityczną, która
już nieraz zawiodła nadzieje wielu obywateli.
Co natomiast my, jako mieszkańcy, możemy zrobić w tej sprawie? otóż wiele. Od 1 do 21 lutego jest okres na aktywność
mieszkańców. W toku tzw. postępowania środowiskowego jest
czas na zgłaszanie uwag do zaproponowanej inwestycji. Uwagi te można mnożyć. Braki w złożonej przez inwestora dokumentacji są dość duże. Do największych należy zaliczyć brak lokalizacji punktów pomiarów akustycznych, nielogiczne założenie (przy barku wyliczeń), że
Galeria spowoduje zmniejszenie
natężenia hałasu przy zwiększonym natężeniu ruchu czy brak
opisów efektywności środków
ochrony akustycznej.
Mam świadomość, że dokumentacja licząca kilkaset stron

jest trudna do przebrnięcia
przez osoby niezaangażowane
w sprawę. W dziesiątkach map,
wykresów i analiz, trudno laikowi wychwycić to, czego brakuje
(chodź na marginesie należą się
podziękowania burmistrzowi
Robertowi Kempie za udostępnienie dokumentacji w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów). Dlatego
wspólnie z grupą mieszkańców
zaangażowanych w tę sprawę
przygotowaliśmy łatwą możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej inwestycji. Wystarczy wejść na stronę www.kabaty.internetowe.pl i podpisać
petycję. Każdorazowy podpis
jest równoznaczny z wysłaniem
maila z uwagami do stosownych
instytucji.
Od tego, co zrobią teraz mieszkańcy, zależy jakość życia na Ursynowie! Jak pokazują wielorakie przykłady, budowa Galerii
Handlowej może spowodować
liczne utrudnienia, m. in. spadek wartości nieruchomości usytuowanych w jej bliższym i dalszym sąsiedztwie. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do podpisania petycji dostępnej pod adresem www.kabaty.internetowe.pl.
Politycy zawiedli, pomóc możemy jedynie sami sobie!
Kamil Orzeł
R a d n y, p r e z e s s t o w a r z y s z e n i a
P R O J E K T U R SY N Ó W
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Mieszkańcy mówią NIE projektom nowego molocha Tesco

Burza już trwa, ale to dopiero początek
kwencje – dodatkowy hałas i emisja
spalin. Galeria będzie odwiedzana
dziennie przez ok. 6,4 tys samochodów
osobowych, zaś dostawy zapewni ok.
40 tirów. Już obecnie w godzinach
szczytu zakorkowane są ulice dojazdowe do tego rejonu – KEN, Wąwozowa,
Rosoła. Obciążenie dodatkowe znacząco utrudni dojazd mieszkańcom do ich
domów. Należy pamiętać, że pomiędzy
galerią i ul. KEN zlokalizowany zostanie
– obok istniejących “krańcówek” 504,
Bogusław Lasocki
192, 179 i 166 – przystanek przesiadkowy dla autobusów jadących ul. Rosnowskiego z Konstancina i okolic podwarMiejscowy plan zagospodaroszawskich. Napływ rzędu kilkudziesięwania przestrzennego obszaru
ciu tysięcy dziennie “pieszych” klienUrsynów Południe - Kabaty,
tów niewątpliwie bardzo obciąży pouchwalony 10 lipca 2008 r.
jemność transportu publicznego, w
przez Radę m. st. Warszawy,
szczególności metra, zwłaszcza w czauprawnił Tesco do rozbudowy
sie szczytu popołudniowego i w weekdotychczasowego hipermarketu endy. Nie mniejszej wagi problemy to
w molocha Galerię Kabaty. Pla- degradacja jakości życia mieszkańców
ny Tesco, a dokładniej Kabaty
Kabat, zagrożenie dla istniejących obecInvestments TESCO (Polska) sp. nie lokali gastronomicznych i usługoz o.o., są imponujące.
wych oraz niewątpliwy spadek wartoW otoczeniu kameralnego osiedla ści mieszkań w tym rejonie.
powstanie galeria - moloch, zaledwie
Mieszkańcy Kabat i radni
o 30% mniejsza od wielkiej Galerii Mojednogłośnie mówią NIE
kotów. Pikanterii dodaje fakt, że wśród
Uchwalony w 2008 r. MPZP – po proczłonków Rady Warszawy, którzy przegłosowali uchwałę MPZP, byli miesz- testach – został w 2010 r. nieco skorygokańcy Ursynowa, strojący się teraz w wany, jednakże w ocenie mieszkańców
piórka obrońców ciszy, spokoju i czy- niewystarczająco. Również negatywstego powietrza dzielnicy, niepomni, ną ocenę uzyskały raporty środowiskoże moloch może powstać dzięki ich – we przygotowane przez Tesco – zarównajdelikatniej mówiąc – brakowi wy- no pierwszy raport, jak i kolejny z 2014
r., nie zostały przyjęte przez Biuro
obraźni.
Obecny hipermarket jest dosyć do- Ochrony Środowiska. Trzeci raport, złobrze wkomponowany w okoliczną za- żony w 2015 r., również do tej pory nie
budowę. Nie jest cudem architekto- został przyjęty.
Trwające przez kolejne lata protesty
nicznym, ale również nie jest elementem dominującym, dramatycznie psu- mieszkańców uzyskały poparcie ursyjącym harmonię otoczenia. Na dział- nowskich radnych, którzy w kwietniu
ce o powierzchni ok. 40 tys. metrów 2017 r. podjęli uchwałę w sprawie
kw. “blaszak” zajmuje powierzchnię zmiany MPZP obszaru Ursynów Kabaokoło 15 tysięcy, czyli z grubsza biorąc ty, przekazaną przewodniczącemu Ra37%, przy wysokości niespełna 9 m dy Warszawy i pani prezydent. Odpo(nieco ponad 2 piętra). Nowa Galeria wiedź z podpisem wiceprezydenta MiTesco będzie za to kolosem. Prawie chała Olszewskiego, która dotarła zreszdwukrotne powiększenie długości, a tą dopiero po kolejnej interpelacji ursyszerokości o 30% owocuje dwukrotnie nowskiego radnego, była zaskakująca i
większą powierzchnią (ok. 30,56 tys. stała się jednym z punktów wyjścia pom kw.), tj. 76% powierzchni całej dział- siedzenia Komisji Architektury i Ochroki. Wysokość części frontowej od stro- ny Środowiska Dzielnicy Ursynów w
ny skrzyżowania ul. Wąwozowej i KEN dniu 5 lutego br. W odczytanym przez
wyniesie 28 m czyli blisko 8 pięter. Są- przewodniczącego Komisji piśmie wicesiadujące domy mają wysokość 5 lub 6 prezydent informuje, że zmiana planu
pięter, zatem galeria stanie się obiek- jest niemożliwa, m. in. ze względu na
tem dominującym i przytłaczającym skutkowanie wnioskami odszkodawdla całej okolicy. Warto zauważyć, że czymi wobec Miasta, zaś sam plan jest
zlokalizowane od strony wschodniej optymalny.
Ze skarg mieszkańców wynika, że
domy odległe są od ścian galerii o niespełna 40 metrów. Tak więc ich właści- problemem nie jest kwestia intensywciele – za cenę swoich mieszkań rzędu ności zabudowy (Tesco), tylko obawa
10 tys. zł za metr kw. uzyskają “wspa- przed uciążliwościami związanymi ze
niały” i jedyny widok na ścianę Galerii zwiększoną dostawą towarów. Kwestii
Tesco. Gabaryty i dominacja tego mo- tej nie rozwiąże plan miejscowy. Polocha to jednak zaledwie wstęp do za- winna być ona rozwiązana w środowiskowych uwarunkowaniach poprzez
sadniczych problemów.
Urządzenia wentylacyjne umieszczo- wskazanie form zagospodarowania słune na dachu będą emitowały bardzo żących optymalnemu zabezpieczeniu
dużą ilość hałasu. Ich liczba z obecnych przed ewentualnym hałasem”.
Sprowadzenie przez wiceprezyden35 zwiększy się – w zależności od przyjętego wariantu – do 170 lub nawet 350. ta Warszawy konsekwencji funkcjonoJednakże obszarem zdecydowanie wania molocha-galerii do przedwczekrytycznym będzie zwielokrotniona in- snych obaw mieszkańców zostało przez
tensywność komunikacyjna i jej konse- uczestników przyjęte jako oburzające.

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

Aktualny widok Tesco z drona i obrys planowanej Galerii Kabaty
Przewodniczący Komisji, nie zgadzając się ze stanowiskiem wiceprezydenta Olszewskiego, zaproponował – po
odbyciu dyskusji – przyjęcie przez radnych stanowiska stwierdzającego oczekiwanie podjęcia przez panią prezydent
i Radę m. st. Warszawy pilnych działań dotyczących zmian w dokumentach dotyczących MPZP obejmujących
działkę, na której planowane jest wybudowanie Galerii Kabaty.
Kurtuazyjnie pierwszeństwo wypowiedzi zostało udzielone mieszkańcom,
dopiero w dalszej kolejności radnym.
– Gdy zobaczyłam to pismo (wiceprezydenta), to aż się zatrzęsłam! –
stwierdziła Agnieszka Marianowicz Szczygieł z Kabat. – Mam wrażenie, że
pan wiceprezydent Warszawy trzyma
bardziej stronę inwestora a nie naszą! –
Albo pan wiceprezydent olewa nas
wszystkich, albo tutaj toczy się jakaś
dziwna gra – skwitowała pani Agnieszka sytuację po kontrowersyjnej wypowiedzi Michała Olszewskiego.
Z apelem do radnych zwrócił się Maciej Antosiuk z “Projektu Ursynów”. –
Wykorzystajcie Państwo wszystkie swoje możliwości, jakie macie w kontaktach z Radą Warszawy i zastanówcie
się, czy naprawdę nie da się zmienić tego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdyby ten współczynnik zabudowy był mniejszy, to nie mówilibyśmy
teraz o planach 7 tys. pojazdów na dobę. Już w tej chwili jeździmy w korkach, od ul. Przy Bażantarni do Lasu
Kabackiego w szczycie jest jeden gigan-

tyczny korek. A po uruchomieniu tego
molocha Tesco korek będzie 3 razy dłuższy! – stwierdził Antosiuk, a głos z sali
uzupełnił : – Niech on (wiceprezydent)
przyjedzie do nas na Kabaty!, co zostało przyjęte gromkimi oklaskami.
Dalsi dyskutanci: Piotr Tłaczała, Iwona Warzecha, Marian Androsiuk, Łukasz Błaszczy, Zenon Prasek – nie pozostawili suchej nitki na projekcie Tesco i
stanowisku Miasta wobec Kabat. – Tesco nie widzi problemów komunikacyjnych; – Raport środowiskowy przygotowany jest tendencyjnie i nierzetelnie, i
w szerokim zakresie negatywnie wpływa na środowisko!; – Miasto ma nas w
“głębokim poważaniu”!; – Przecież ta
galeria zmieni status Kabat z mieszkalnego na handlowo - przemysłowy!!!
Mieszkańcom wtórowali członkowie
Zarządu (burmistrz Kempa i wiceburmistrz Zalewski) oraz radni, którzy bardzo licznie (nie tylko członkowie Komisji) przybyli na posiedzenie.
– W mojej ocenie najpoważniejszy
problem to niezrozumienie, że można
uzyskać obiekt, który byłby zgodny z
planem z 2008 r., a zarazem byłby satysfakcjonujący dla mieszkańców i nie ingerował w tkankę, która tam w międzyczasie zdążyła się wytworzyć stwierdził Robert Kempa.
– Tesco prawdopodobnie nie jest zainteresowane inwestowaniem w długiej perspektywie i dlatego nie rozmawia z najbliższym otoczeniem, sąsiadami – zauważyła radna Sylwia Krajewska. – Zapewne chodzi o to, by wyciągnąć maksymalnie współczynniki i
sprzedać ten grunt razem z pozwoleniem na budowę – dodała radna.
W podobnym duchu jak mieszkańcy
wypowiadali się kolejni radni: Ewa Cygańska, Paweł Lenarczyk, Goretta Szymańska. Wobec tak jednolitych stanowisk nie było problemów z przyjęciem
wspólnego stanowiska Komisji Architektury i Ochrony Środowiska. Projekt
uchwały w sprawie podjęcia pilnych działań prowadzących do zmian w dokumentach m. st. Warszawy dotyczących
MPZP Kabaty obejmujący działkę Tesco,
zostanie przedstawiony podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

A czego tak naprawdę
chce Tesco?
Na to pytanie łatwo odpowiedzieć,
gdy spojrzy się na rozwój, a dokładniej
na “zwijanie się” sieci handlowej tej firmy. W 2015 r. sieć sprzedała wszystkie
swoje sklepy w Korei Południowej, zamknęła również 6 sklepów w Polsce.

Ze źródeł nieoficjalnych wiadomo było,
że Tesco planuje wyjście również z krajów Europy wschodniej: Węgier, Słowacji, Czech i Polski. I faktycznie. W II
półroczu 2017 r. zamknięto w Polsce
kolejnych 9 sklepów, na 2018 r. planuje się zamknięcie dalszych osiemnastu.
Decyzje te tłumaczone są trudną konkurencją z dyskontami, wiadomo również
o problemach finansowych i wewnątrzorganizacyjnych.
Czyżby więc Tesco planowała na Kabatach swój ostatni “super - deal”? Okoliczności wskazują, że Tesco nie ma najmniejszego zamiaru inwestować na Kabatach, a po prostu chce “wyjąć” stamtąd pieniądze i jako tzw. centrum kosztów “tu” i centrum zysków “tam”, oficjalnie je przetransferować .
Wiadomo, że zezwolenie na budowę
dodaje nową wartość do działki, o
czym wspomniał choćby burmistrz
Kempa podczas posiedzenia Komisji.
Cytując szacunki za portalem haloursynów.pl, po uzyskaniu zezwolenia na
budowę wartość kabackiej działki z
ok. 200 mln zł powiększy się się do ok.
600 mln złotych. Jest również druga
opcja, równie ciekawa. Otóż w przypadku zmiany MPZP, Tesco może wyprocesować odszkodowanie sięgające
nawet 1 mld zł. Interes jest, bez dodatkowych inwestycji.
Jest jeszcze trzecia opcja: negocjacje. Ale kto miałby je realizować, reprezentować interesy Ursynowa? Miasto?
Osobiście straciłem zaufanie do urzędników, którzy sprawują władzę od 12
lat, i coraz częściej ujawniane są ciemne plamy na ich słonecznych obliczach.
Jest przerażające, że do afer reprywatyzacyjnych i związanych z nieruchomościami już się przyzwyczailiśmy.
W grę wchodzą jako podstawowa jednostka płatnicza miliony. Ktoś nie wie,
że bezprawnie uzyskał wartości, i
zwraca z dumną miną miliony, za
chwilę inny ktoś znów musi się spowiadać z innych milionów, itd. Narbutta, Noakowskiego, kawałek przy Pałacu Kultury, Złote Tarasy, Skaryszewska i wiele innych. I spojrzenie z drugiej strony.
Mieszkańcy, czyli my sami, musimy
wziąć się za nasze sprawy. Miasto, i w
ogóle władze, nie lubią petycji, protestów, tysięcy głosów sprzeciwu, co wyraziście pokazuje praktyka ostatnich
miesięcy. Sądzę, że tu tkwi szansa i nadzieja. Nie dając się zwodzić stroszeniem piórek w okresie praktycznie już
rozpoczętej kampanii przedwyborczej,
musimy to zrobić sami.
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BROKER leasingowy,
activus@activus.com.pl,
602 172 644
KREDYTY trudne. Upadłość,
515 048 468
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN,
791 373 004

DARMOWE LO dla dorosłych,
szkoły policealne - 22 726 74 73,
Piaseczno, ul. Powstańców
Warszawy 21
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 508 310 505,
pełny zakres
KURSY BHP, Excel, inne 22 726 74 73, Piaseczno, ul.
Powstańców Warszawy 21
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327

DWUPOKOJOWE 56 m2
Piaseczno,601 28 90 47
DZIAŁKA 1260 m2 z domkiem,
25 km od Ursynowa, 602 651 214
DZIAŁKI budowlane 1000 m2
Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne Prażmów,
602 77 03 61
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 47 m2, 2
pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż,
601 720 840
! Mokotów, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia,
601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Otwock, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
! Ursynów, 5 pok.,127 m2,
piękne mieszkanie do wejścia,
okazja - dobra cena, 601 720 840
! Ursynów, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,,
601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 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
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny.
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 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,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
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,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

ATRAKCYJNE warunki dam
fryzjerce, 501 143 827
DO SPRZĄTANIA bloków i
terenów, 601 398 426;
510 056 006
MĘŻCZYZNA 62l.,
wykształcenie wyższe, ang.,
komputer, prawo jazdy kat. B
szuka pracy, 22 648 23 51
PRZEDSZKOLE nr 394 zatrudni
dozorcę na pół etatu.
Tel.: 22 641 52 16

SPRZĄTAJĄCĄ - woźną - 3/4
etatu (chętnie emerytkę) zatrudni
Szkoła Podstawowa nr 81,
Warszawa, ul. Puszczyka 6,
tel.: 22 643 61 06
SZUKAM PRACY: opiekunka do
osoby starszej. Doświadczenie,
660 940 391

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581
MALOWANIE, tapetowanie,
remonty, 787 231 129

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSKIE, naprawy,
606 126 099
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26,
22 842 94 02
TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
Biuro Rachunkowe
KAGRAN
Jednolity Plik Kontrolny
usługi księgowo-kadrowe,
ewidencja VAT,
deklaracje do US i ZUS,
608 510 791
DEZYNSEKCJA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIKA, remonty,
602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PIELĘGNACJA drzew
i krzewów, wycinka, faktura,
604 401 161
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI Piaseczno,
22 757 20 19
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Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

W NASZEJ KLASIE
Nasza klasa należała do czołówki,
W szkole miała już renomę i uznanie.
Zaliczała egzaminy i klasówki,
Wszyscy o nas coraz lepsze mieli zdanie.
Podziwiano za wyniki. Co za asy!
Żeby tyle móc osiągnąć w krótkim czasie!
Miały respekt nawet te najstarsze klasy.
Najzwyczajniej zazdroszczono naszej klasie.
Nasz głos w szkolnym samorządzie znaczył wiele,
Wszyscy byli najlepszymi kolegami,
Każdy chciał grać z nami w piłkę, a w niedziele
Chciał wyjechać na wycieczkę razem z nami.
Chociaż było w klasie kilku słabeuszy,
Najwyraźniej nadawali ton prymusi.
Kto odstawał, wyciągano go za uszy,
Aż zrozumiał, że dorównać innym musi.
Tylko jeden wciąż nieznośnym był gagatkiem,
Miał kompleksy, z dziewczętami był na bakier,
Z kolegami miał kontakty raczej rzadkie,
Zaufaniem mógł się cieszyć tylko klakier.
Gdy się zjawiał w klasie, mącił już od progu,
I każdego dnia urządzał nowe draki.
Podejrzliwy, wszędzie widział tylko wrogów,
Za to bardzo go ceniły łobuziaki.
Wokół siebie skupił wszystkich z oślich ławek,
Kilku takich, jak on sam, nieudaczników,
I wygrali właśnie oni, co ciekawe,
Choć nikt takich nie spodziewał się wyników.
Najoględniej mówiąc, chłopak nie był święty,
Sam nie stanął do wyborów, bo był tchórzem,

Za to cwany, podpuszczając wszystkie męty,
Dał im szansę, aż znaleźli się na górze.
Odtąd łobuz szybko zaczął się odgrywać,
Obrósł w piórka, teraz często tupie nogą.
Choć nikt jeszcze nie nawarzył tyle piwa,
Kpi z mądrzejszych, że mu teraz skoczyć mogą.
Szybko w klasie zaprowadził swój porządek,
Zdołał wszystko powywracać i przeorać,
Ma być taka jak on zechce. Na początek
Wszystko zmienił i na własnych oparł wzorach.
W każdej sprawie odtąd musi być inaczej.
A stąd prosta konsekwencja tych wydarzeń.
Najczarniejsze charaktery i partacze
Wykonują bezkrytycznie co on każe,
Bardzo szybko łobuz zadarł z całą szkołą,
Skłócił z klasą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą…
Wszyscy mówią, jaki z niego jest oszołom!
Teraz z wami już zadawać się nie warto.
Co mądrzejsi próbowali dojść swych racji,
Lecz stwierdzili: Szkoda czasu i mitręgi.
Bardzo trudno bronić resztek reputacji,
Gdy konflikty zataczają szersze kręgi.
Kto nas spotka, najwyraźniej nas unika,
Na nasz widok wytykają nas palcami,
I żadnego już nie mamy sojusznika,
Pozostaliśmy na placu boju sami.
Strat nie zliczę. Jak to zmienić? Trudna sprawa,
Choć to wszystko brzmi jak jakiś żart ponury,
Naszą klasę chcą rozwiązać. Jest obawa,
Że w tym składzie nie dotrwamy do matury.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Także na facebooku

Centrala
fax

Jak przed tygodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Wanda Powała
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11
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