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Wyborczy Tour de Pologne Pożegnanie z „Południem“Na Zaruby już konkrety!
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Ursynów i Wilanów przeciw

budowie masztu Polkomtela 

na skarpie przy ulicy Gąsek

Czyt. str. 6
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W brew przedwyborczym
sondażom, w walce dwu
głównych ugrupowań

politycznych o mandaty eurode-
putowanych nie było zaciętego wy-
ścigu z finiszem „łeb w łeb”. Prawo
i Sprawiedliwość odniosło zdecy-
dowane zwycięstwo (45,38 pro-
cent głosów w skali kraju – 27
mandatów), dystansując Koalicję
Europejską (PO, PSL, Nowocze-
sna, SLD, Zieloni) –38,47 – 22
mandaty i Wiosnę (6,06 – 3 man-
daty). Ekstremistyczna Konfede-
racja KORWiN Braun Liroy Naro-
dowcy (4,55 proc.), Kukiz’15
(3,69) i Lewica Razem (1,24 proc.)
oraz inne pomniejsze ugrupowa-
nia nie przekroczyły progu wybor-
czego, stanowiąc jedynie tło dla
pierwszej trójki. Można tylko teo-
retyzować, że Wiośnie założonej
przez Roberta Biedronia o wiele
bliżej do Koalicji niż do PiS, co przy
nieco gorszym wyniku partii Ja-
rosława Kaczyńskiego w jesiennych
wyborach do Sejmu i Senatu mo-
głoby uniemożliwić tej ostatniej sa-
modzielne rządzenie, ale z dzisiej-
szego punktu widzenia taka ewen-
tualność wydaje się mało realna. 

K aczyński udowodnił, że jest
w tej chwili nie tylko naj-
bardziej doświadczonym,

lecz również najmądrzejszym i naj-
mocniejszym graczem na scenie
politycznej. Jego zachowanie moż-
na porównać do walki boksera na

ringu: wydaje się całkowicie od-
porny na ciosy przeciwnika, sam
zaś potrafi w decydującym mo-
mencie przyspieszyć, przekonując
gradem uderzeń o swojej wyższo-
ści. W starciu z tak charyzmatycz-
nym i potrafiącym znakomicie
kontrować rywalem lider Koalicji
Grzegorz Schetyna wydawał się
tak samo bezbarwny przed wal-
ką, w trakcie walki, jak i po jej za-
kończeniu. Może się tylko pocie-
szać, że nie przegrał przez nokaut. 

O czywiście, na tym etapie
rywalizacji dwu najwięk-
szych sił w Polsce PiS znaj-

dował się w relatywnie komforto-
wej sytuacji, dysponując całym
aparatem państwowym i fundu-
jąc kiełbasę wyborczą z budżetu
centralnego (między innymi tzw.
13. emerytura). No cóż, takie jest
prawo politycznej dżungli. Rzą-
dząca wcześniej Platforma nie wy-
konywała ruchów popularnych,
wciąż wskazywała (poniekąd
słusznie), że w budżecie brak środ-
ków na socjal, a najbardziej sobie
zaszkodziła – skądinąd potrzeb-
nym – podniesieniem wieku eme-
rytalnego do 67 lat. Dopiero po
przegranych wyborach 2015 plat-
formersi nagle zauważyli, że prze-
ciętnemu Polakowi nie wystarcza
już sama satysfakcja z posiadania
statusu członka Unii Europejskiej i
związane z tym udogodnienia, bo
gdy nadchodzi dzień jak co dzień,
to u wielu osób powstaje problem –
co do garnka włożyć i z czego za-
płacić czynsz. Nie wszyscy wszak
zdążyli się nauczyć kapitalizmu i
wystarczająco dorobić, a ludność
wschodniej części Polski w dużej
mierze kwalifikowała się do kla-
sycznego określenia „bida z nędzą”. 

O wygranej PiS przesądzi-
ła zapewne potężna ar-
mia emerytów. Tym bar-

dziej, że młodzież w przedziale
wiekowym 20-29 lat niemal wca-
le nie poszła do urn, pozostając w
swoim wirtualnym świecie
smartfonów. Na dodatek po stro-
nie PiS-u wyraźnie stanął Kościół
manifestujący poparcie dla tego
ugrupowania nie tylko poprzez
jawne gesty i wypowiedzi toruń-
skiego redemptorysty – ojca Ry-
dzyka, z którym partia rządząca
wyraźnie sympatyzowała. Jak
widać, bardzo się to opłaciło.
Tym bardziej, że media prorzą-
dowe i prokościelne stanowią
obecnie dominującą siłę. I nie ma
co na to narzekać, bo kiedyś by-
ło odwrotnie. 

D otkliwa porażka Koalicji
sprawiła, że mocno wrze i
w Platformie Obywatel-

skiej, i w Polskim Stronnictwie Lu-
dowym. Zaczyna się skakanie so-
bie do oczu, choć każdy teraz po-
wie, że mądrym należało być
przed szkodą, a nie po szkodzie.
Jeszcze kilkanaście lat temu libe-
ralna i nowoczesna Polska śmiała
się z anachronizmu Jarosława Ka-
czyńskiego, który ocenił, że Inter-
net służy głównie tym, którzy pijąc
piwo, oglądają nieobyczajne fil-
my. A teraz okazało się, że już w
czwartych z kolei wyborach Jaro-
sław Mądry potrafił wykorzystać
wszelkie mechanizmy nowocze-

snej walki politycznej, a jego głów-
ni rywale – jak zasnęli na polu
walki, tak śpią.

D opiero teraz uświadomili
sobie, jakim błędem było
odmawianie udziału w au-

dycjach TVP, mających przecież
największe dotarcie w skali kraju.
Można to porównać z rezygnacją z
rozgrywania meczów na wyjeź-
dzie. Politycy PiS jakoś nie brzy-
dzili się występować np. w TVN 24,
chociaż uważali tę stację za sobie
niemiłą. Stara to prawda, że cel
uświęca środki, a polityka nie ma
nic wspólnego ani z moralnością,
ani z honorem, bo liczyć się tylko
skuteczność  działania. A rozważ-

ny Kaczyński bynajmniej nie wpa-
da w pychę i nie komunikuje urbi
et orbi, że jego partia po prostu nie
ma z kim przegrać. Jako wódz od
razu ostrzega, że zwycięska bitwa
z ostatniej niedzieli nie oznacza
jeszcze wygrania całej wojny, sko-
ro w perspektywie wybory do par-
lamentu krajowego i elekcja prezy-
dencka. 

E fekt powyborczy jest taki, że
we wschodniej połowie Pol-
ski na morzu panowania

PiS pozostała już tylko jedna je-
dyna samotna wyspa – Warsza-
wa i malutka wysepka Płock. Jeśli
tak dalej pójdzie, to w dalszej czę-
ści meczu PiS – PO będzie to już
tylko gra do jednej bramki, co na-
szej demokracji na pewno nie wyj-
dzie na zdrowie.

O kolicznością, jaka może
cieszyć wszystkich miesz-
kańców południowej czę-

ści Warszawy, jest niewątpliwie to,
że w lokalach wyborczych najwięk-
szą, bo aż 70-procentową frekwen-
cję zanotował Wilanów, a Ursy-
nów był tylko o mikrony procenta
gorszy. Gdyby tak do wyborów po-
deszli obywatele całej Polski, mie-
libyśmy dużo wierniejszy obraz na-
strojów społeczeństwa, które – jak
widać – nie da się już omamić ide-
ologicznymi frazesami i politycz-
nym pustosłowiem. I zamiast
szczytnych haseł, woli konkretne
pieniądze, przy okazji racząc się
na naszym gruncie coraz atrak-
cyjniejszymi widowiskami sporto-
wymi, na powrót transmitowany-
mi przez TVP bez ściągania dodat-
kowych opłat z widzów. Znowu
sprawdza się stara formuła zjedny-
wania sobie ludu: chleba i igrzysk.
Kto o tym nie wie, ten przegrywa.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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PPAASSSSAA:: JJaakk ppaannaa zzddaanniieemm
wwyyppaaddłłaa  ssiióóddmmaa eeddyyccjjaa DDnniiaa CCii-
cchhoocciieemmnnyycchh??

KKLLAAUUDDIIUUSSZZ OOSSTTRROOWWSSKKII::
Już po raz siódmy na Ursynowie
uczciliśmy pamięć Cichociem-
nych w formule pikniku o cha-
rakterze edukacyjnym. Nie za-
brakło inscenizacji historycznych
oraz atrakcji, które poprzez za-
bawę uczą historii. Najmłod-
szych jak zwykle ucieszyła wy-
stawa samochodów pancernych
i sprzętu wojskowego. W tego-
rocznej edycji wprowadziliśmy
też  innowacje.  Postawiliśmy bo-
wiem na formułę, która zakła-
dała aktywne uczestnictwo w
przygotowanych atrakcjach. Po-
kazy odbywały się „bliżej ludzi”–
ze sceny przenieśliśmy je na te-
ren otoczony przez mieszkań-
ców. Bardzo dużo aktywności
przygotowaliśmy z myślą o dzie-
ciach. Celem było przeniesienie
ciężaru uczestnictwa z obserwa-
cji do zaangażowania motorycz-

nego. Najmłodsi mieli nie tylko
patrzeć, ale też aktywnie uczest-
niczyć w przygotowanych atrak-
cjach. Widać, że mieszkańcom
Ursynowa spodobała się taka
koncepcja, a różnorodność
atrakcji pozwoliła bez uczucia
nudy spędzić kilka godzin na
pikniku.  Bardzo popularna
wśród uczestników pikniku była

fotobudka militarna, gdzie w
oporządzeniu wojskowym sfo-
tografowało się prawie dwieście
osób. Wkładając mundur i biorąc
do ręki broń, można było przez
chwilę poczuć klimat i nastrój
tamtych czasów. Warto wspo-
mnieć o grze miejskiej, która tak-
że przyciągnęła wielu uczestni-
ków. Obrazują to liczby, które lu-

bię przywoływać – wydaliśmy
685 kart do gry, a ursynowianie
uszyli blisko 600 opasek po-
wstańczych. Ogromną popular-
nością cieszyła się grochówka
wojskowa – wydaliśmy naszym
mieszkańcom 1000 porcji.  

PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, ppiikknniikk rrzzee-
cczzyywwiiśścciiee bbyyłł śśwwiieettnnyy ii wwiieellccee
ppoouucczzaajjąąccyy,, aallee tteerraazz wwyyppaaddaa zzaa-
ppyyttaaćć –– ccoo cciieekkaawweeggoo ww pprrooggrraa-
mmiiee kkuullttuurraallnnyymm ddzziieellnniiccyy nnaa
pprrzzeełłoommiiee mmaajjaa ii cczzeerrwwccaa??

Bieżący miesiąc żegnamy 31
maja wprost fantastycznym in-
teraktywnym spektaklem przy
użyciu proszków Holi. Ta popu-
larna zabawa polega na wyrzuca-
niu w górę przez tysiące ludzi
różnokolorowych Barw Holi, któ-
re tworzą wielką chmurę kolo-
rów. Wydarzenie odbywa się pod
hasłem „Przyjdź i pokoloruj z na-
mi siebie i swoich najbliższych!”.
Zaznaczyć trzeba, że jest to zaba-
wa w pełni ekologiczna i zmiana

koloru nie zanieczyszcza środo-
wiska i nie wpływa negatywnie
na zdrowie uczestników.

Nie zapominamy także o naj-
młodszych mieszkańcach naszej
dzielnicy. Z okazji Dnia Dziec-
ka, we współpracy z Dzielnico-
wym Ośrodkiem Kultury (DOK)
Ursynów, przygotowaliśmy spe-
cjalną ofertę kulturalną. W so-
botnie popołudnie odbędzie się
koncert SASZAN. Warto podkre-
ślić, że w 2015 roku wokalistka
zdobyła nagrodę Young Stars Fe-
stival w kategorii „Najlepsza ar-
tystka”. W niedzielę zapraszam
także z okazji Dnia Dziecka i tak-
że do DOK na spektakl impro-
wizowany IMPRO ATAK! – BAJ-
KA IMPROWIZOWANA. To nie-
samowita podróż w krainę dzie-
cięcej wyobraźni, a jak zapew-
niają artyści, opowieść powsta-
nie przy zaangażowaniu młodej
ursynowskiej widowni. Dla naj-
młodszych mieszkańców dzielni-
cy organizujemy w czwartki se-

anse filmowe – a wciąż z okazji
Dnia Dziecka w czwartek 6
czerwca odbędą się aż dwa sean-
se. Zachęcam do odwiedzania
strony internetowej Urzędu
Dzielnicy Ursynów, gdzie w ka-
lendarium wydarzeń można
znaleźć więcej informacji o
wspomnianych wydarzeniach.

Prawdziwa gratka czeka na
fanów modelarstwa – w dniach
8-9 czerwca w naszej dzielnicy
odbędzie się największy w Pol-
sce Festiwal Modelarski. W Are-
nie Ursynów będzie można obej-
rzeć wystawę ponad 1000 mo-
deli redukcyjnych: broń pancer-
ną, samoloty, statki, dioramy, fi-
gurki.  Podczas tego niezwykłe-
go wydarzenia uczestnicy będą
mogli wziąć udział w bezpłat-
nych warsztatach i pokazach. W
trakcie imprezy odbędzie się Fe-
stiwal modeli plastikowych i
kartonowych oraz konkurs o Sy-
renią Łuskę i Ursynowskiego
Niedźwiedzia.

Kończy się budowa Ursy-
nowskiego Centrum Kul-
tury przy ul. Indiry Gan-
dhi. Władze dzielnicy
chcą, by stał się kultural-
nym sercem Ursynowa,
dostępnym dla wszystkich
mieszkańców. Konsultacje
trwają do 30 czerwca
2019 roku. Na początku
września zaprosimy
mieszkańców na otwarte
spotkanie prezentujące
raport z konsultacji.

Ursynowscy urzędnicy chcą
się zorientować, w jakich for-
mach działalności Centrum
chcieliby uczestniczyć miesz-
kańcy – spektaklach teatral-
nych, seansach filmowych,
koncertach, wystawach, zaję-
ciach artystycznych – plastycz-
nych, tanecznych, teatralnych
lub innych? Jakiego typu
przedsięwzięcia powinny mieć
miejsce w sali widowiskowej,
pracowniach? Na jakie wyda-
rzenia chcieliby przyjść (rodza-
je muzyki, spektakle teatralne,
występy kabaretowe, rozryw-
kowe itd.)

Wyrazić opinię można w
punktach konsultacyjnych:

- 8 czerwca (sobota), godz.
12.00-16.00 –  na pikniku Dni
Ursynowa – Kopa Cwila;

-16 czerwca (niedziela), godz.
16.00-19.00 – na imprezie pn.
Festiwal Kolorów – Kopa Cwila;

-18 czerwca (wtorek), godz.
15.00-18.00 – przy budowie Ur-
synowskiego Centrum Kultury
przy ul Gandhi – metro Imielin;

- 24 czerwca (poniedziałek),
godz. 15.00-18.00 – stacja metra
Kabaty;

- 29 czerwca (sobota), godz.
17.00- 20.00 – podczas potań-
cówki w Parku Jana Pawła II

Poza tym władze dzielnicowe
zapraszają na warsztaty:

- 12 czerwca (środa) godz.
16.00-18.00 – warsztat dla mło-
dzieży - CLVIIILO, ul. Szolc-R-
ogozińskiego 2;

- 27 czerwca (czwartek),
godz. 18.00- 20.00 – warsztat
otwarty Urząd Dzielnicy Ursy-
nów, al. KEN 61.

Można też przesłać swoje pro-
pozycje e-mailem na konsulta-
cjespoleczne@ursynow.pl.

W piątek, 31 maja, ok. godz. 22.00
zmieni się również organizacja ru-
chu w al. Komisji Edukacji Narodo-
wej na wysokości ul. Filipiny Pła-
skowickiej, gdzie ruch zostanie skie-
rowany na tymczasową jezdnię. 

W najbliższych dniach zmieni się organi-
zacja ruchu również na innym odcinku inwe-
stycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. W piątek, 31 maja, około godz.
22.00 wykonawca prac na Ursynowie wpro-
wadzi zmiany na skrzyżowaniu al. KEN i ul.
Płaskowickiej. Ruch od strony Lasu Kabac-
kiego zostanie przełożony na drogę tech-
niczną, wybudowaną po wschodniej stro-
nie placu budowy. Kierowcy będą mieli na
niej do dyspozycji, tak jak dotychczas, po
jednym pasie w każdym kierunku. Na skrzy-
żowaniu nadal będzie obowiązywał zakaz
skrętu w lewo, we wszystkich relacjach.
Zmiany będą dotyczyły także pieszych i ro-
werzystów. Po wschodniej stronie tymczaso-

wej jezdni zostanie wytyczony ciąg pieszo-
-rowerowy.

Szczegółowe informacje o zmianach w
organizacji ruchu spowodowanych remon-

tami i inwestycjami można znaleźć na stro-
nach: 
www.infoulice.um.warszawa.pl 
oraz www.facebook.com/infoulice

Podczas pierwszego Niedzielnego Targu Zdrowej
Żywności na Ursynowie można było zakupić zdrową
żywność.

Około 30 stoisk wypełnili producenci nabiału, serów krowich,
kozich, owczych, tradycyjnie wędzonych ryb i wędlin, piwa
kraftowego, miodów, ciast i innych wyrobów tradycyjnych. Był to
pierwszy z 10 targów organizowanych przez Urząd Dzielnicy
Ursynów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kolejny już 16 czerwca. 

Autorem projektu, zgłoszonego rok temu do BO, byli Bartosz
Dominiak i Krzysztof Schnitzer. – Na Ursynowie dotychczas nie było
jednego miejsca, w którym można jednocześnie kupić zdrową
żywność od wielu producentów. Niedzielne Targi Zdrowej Żywności
wypełniły tą lukę, a duża frekwencja pokazuje, że pomysł jest strzałem
w dziesiątkę – mówi Bartosz Dominiak, dziś zastępca burmistrza
Dzielnicy Ursynów. – Pomysł takiego targu zrodził się podczas wizyt
w innych polskich i europejskich miastach, gdzie tego typu regularne
wydarzenia są standardem. Mam nadzieję, że nasz ursynowski targ
wpisze się na stałe w krajobraz kulinarny dzielnicy – dodaje. 

Kolejne Targi Zdrowej Żywności odbędą się w godzinach 9-14 w
następujące niedziele: 16 i 30 czerwca, 14 i 21 lipca, 11 sierpnia, 15
i 29 września oraz 13 i 20 października. 

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Klaudiuszem Ostrowskim

Po Cichociemnych czas na kolejne atrakcje

Jaki program w nowym 
Centrum Kultury?

Budowa POW – zmiany w ruchu w al. KEN

Było zdrowo i było pysznie
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O co komu chodzi

Antena ma stanąć na wila-
nowskiej działce, zlokalizowa-
nej przy skrzyżowaniu ul. Gąsek
z prowadzącą na Ursynów ulicą
Podgrzybków, pod skarpą sta-
nowiącą granicę pomiędzy Wila-
nowem a Ursynowem. Różnica
poziomów w tym miejscu od
podstawy masztu  do poziomu
gruntu działek ursynowskich już
na skarpie  wynosi ok. 12 me-
trów. Oznacza to, że szczyt masz-
tu wraz z  antenami  emitujący-
mi promieniowanie elektroma-
gnetyczne osiągnie wysokość 33
metrów, liczone nad poziom po-
sesji ursynowskich, czyli wyso-
kość 10 - 12 piętrowego budyn-
ku. Będzie to najbardziej domi-
nujący obiekt w całej okolicy,
wyższy niż najwyższe budynki
pobliskich Kabat. Antena znaj-
dzie się w odległości ok. 90 me-
trów od najbliższych zabudowań
mieszkalnych, będąc widoczna
jako wielki moloch  z praktycznie
każdego punktu okolicznych po-
sesji. W obszarze jej oddziały-
wania o promieniu ok. 1200 m
znajdą się praktycznie całe Kaba-
ty i oczywiście okoliczne działki
z niską zabudową. 

Polkomtel  nie ukrywa, że o to
właśnie chodziło, by polepszyć

jakość łączności telefonii komór-
kowej na Kabatach. Inaczej i sze-
rzej patrzą na to okoliczni miesz-
kańcy. Zauważają, że maszt zo-
stanie posadowiony na obszarze
skarpy, będącej terenem chro-
nionym, narażonym na osuwa-
nie się ziem. Sama działka jest
wpisana do Rejestru Gruntów
zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których
ruchy te występują. Oczywiście,
skarpa nie jest w tym miejscu
umocniona i drenowana. W
okresie pozimowych roztopów i
po intensywnych opadach at-
mosferycznych,  skarpa staje się
miejscami plastyczna, tak więc
zagrożenie osuwaniem się ziemi
jest realne. Konkretnym przykła-
dem może być  osunięcie się skar-
py w 2010 roku w rejonie ul. Ko-
kosowej i ul. Orszady po inten-
sywnych opadach deszczu. Zo-
stały wtedy bezpośrednio zagro-
żone trzy posesje.  Tak więc  oba-
wy mieszkańców mają całkiem
racjonalne podłoże. 

Nie mniejszy, a może nawet
większy niepokój wywołują oba-
wy przed skutkami  zagrożenia
polem elektromagnetycznym.
Obowiązujące normy bezpie-
czeństwa powstały wiele lat te-
mu, gdy przeciętny czas rozmów
“przez komórkę” wynosił kilka

minut. Obecnie wykorzystanie
telefonii komórkowej jest tak in-
tensywne, że przeciążone prze-
kaźniki okresowo “zatykają się”
(nie przyjmują połączeń), a na-
dajniki pracują prawie całą dobę
maksymalną mocą. 

Poza tym sporo wyjaśniły, ale
i podsyciły nastroje niepokoju
kampanie sprzed kilku lat, in-
formujące o zagrożeniu rakiem
mózgu i zalecenia wykorzysta-
nia słuchawek podczas korzysta-
nia z telefonu. Polkomtel twier-
dzi, że wszystkie parametry bę-
dą się mieścić w obowiązujących
normach, jednak nikt oficjalnie
nie ustosunkowuje się na przy-
kład do konsekwencji oddziały-
wania fal w dłuższym okresie
czasu. Przykładem mogą być
skutki  oparzenie gorącą wodą w
różnych warunkach. Wylanie się
gorącej herbaty na rękę, ale bez-
pośrednio po tym  schłodzenie
zimną wodą pozostawi oczywi-
ście oparzenie, ale ślady po nim
znikną po kilku, najdalej kilku-
nastu dniach. Natomiast wyla-
nie wrzątku na taką samą  po-
wierzchnię, ale  przykrytą ubra-
niem,  gdy nie można go szybko
zdjąć i schłodzić, skutkować mo-
że głębokim oparzeniem z mar-
twicą okolicznych tkanek włącz-
nie, czyli oparzeniem III stopnia.
Analogicznie działają fale elek-
tromagnetyczne. Oczywiście nie
powodują widocznych oparzeń
ani innych efektów termicznych,
ale ich energia w dłuższym okre-
sie może aktywizować do przy-
spieszonego rozwoju komórki
nowotworowe, a nawet prowa-

dzić do zmian w łańcuchach
DNA. To są fakty dosyć szeroko
znane i mieszkańcy zlokalizo-
wani nie tylko w odległości 100
metrów od masztu, ale również
200 - 300 metrów i dalej, mogą
mieć uzasadnione poczucie za-
grożenia. Tym bardziej, że w nie-
dalekiej przyszłości pojawi się
telefonia 5G, operująca wielo-
krotnie większymi mocami, a
więc i wielokrotnie silniejszym
szkodliwym oddziaływaniem. 

Radni  z mieszkańcami
Sprawa planowanej inwestycji

Polkomtelu, jak zwykle w takich
przypadkach, rozwijała się pouf-
nie i w zaciszu gabinetów. Zresz-
tą Polkomtel – inwestor znany ze
swojego sprytu – był w komforto-
wej sytuacji. Pomimo że poten-
cjalne zagrożenie działaniem an-
ten dotyczyło Ursynowa, dział-
ka zlokalizowana jest na terenie
administrowanym przez Wila-
nów, w chwili obecnej  bardzo
mało zabudowanym.  Decyzja
lokalizacyjny miała być wydana
przez urząd w Wilanowie szyb-
ko,  bezpośrednio po majowym
długim weekendzie. Jednakże
okoliczni mieszańcy Kabat, świa-
domi zagrożeń, niezwłocznie po-
informowali prezydenta m. st.
Warszawy, Wydział Konsultacji
Społecznych oraz władze Ursy-
nowa, ursynowskich radnych i
media. Jedną z konsekwencji
tych działań było podjęcie decy-
zji o wspólnej uchwale radnych z
Ursynowa i Wilanowa – z komi-
sji właściwych dla spraw ochrony
środowiska, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji Polkomtelu. 

Posiedzenie łączne komisji od-
było się we wtorek 28 maja w
Urzędzie Dzielnicy Wilanów,
przy współudziale licznej grupy
mieszkańców, głównie Ursyno-
wa. Co prawda, pojawił się pro-
blem organizacyjny, gdyż na sku-
tek niekorzystnych zbiegów oko-
liczności radni z Ursynowa nie
przybyli w składzie zapewniają-
cym kworum, jednak  wobec jed-
nolitego stanowiska wszystkich
uczestników uzgodnienie tekstu
uchwały nie sprawiło proble-
mów. Uzgodniono podpisanie
dwóch jednobrzmiących uchwał
– odrębnie przez Komisję z Wila-
nowa (już została podpisana)
oraz odrębnie przez Komisję ur-
synowską (uchwała będzie pro-
cedowana na najbliższym posie-
dzeniu w dniu 4 czerwca). 

Ze względu na sprytne wyko-
rzystanie przez inwestora luk
prawnych i  ograniczony zakres
działania samorządowców z Ur-
synowa i Wilanowa (Rada Dziel-
nicy nie może być stroną w po-
stępowaniu), sytuacja mieszkań-
ców jest dosyć trudna. Na szczę-
ście stronami w sporze są rów-
nież dwie organizacje społecz-
ne, znane ze swego uporu w za-
kresie ochrony środowiska: “Zie-
lone Mazowsze” oraz “Woda i
Przyroda”. Jako strony, organiza-
cje te muszą być na bieżąco in-
formowane o działaniach i decy-
zjach, ale dysponują również
możliwością wnioskowania w
sprawie. – Zielone Mazowsze bę-
dzie  składało wniosek o ponow-
ne przeprowadzenie procedury
w Biurze Ochrony Środowiska.
Moim zdaniem, to postępowa-
nie było poprowadzone niewła-
ściwie – stwierdził podczas dys-
kusji Krzysztof Moreń ze stowa-
rzyszenia Zielone Mazowsze.

Spór z operatorem Plusa na
dobrą sprawę właściwie dopiero
się rozwija, jednak sytuacja roku-
je pewne szanse zablokowania
tej inwestycji – po myśli miesz-
kańców. Argumenty z ich strony,
zarówno subiektywne jak i
obiektywne, są silne i zasadne. 

– Pojawiają się tu aspekty śro-
dowiskowe, komunikacyjne i ła-
du przestrzennego – stwierdził w
dyskusji radny Przemysław Kró-
licki, przewodniczący Komisji
Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska dzielnicy
Wilanów. 

Radni  jednomyślnie wyrażali
poparcie dla postulatu mieszkań-
ców, jednak równocześnie wy-
rażali obawy dotyczące znacze-
nia i skuteczności ich sprzeciwu. 

– Ja uważam, że możliwości
Komisji, Rady Dzielnicy jaki i
Urzędu, są mocno ograniczone –

mówił ursynowski radny Tomasz
Sieradz. – Nasze decyzje w więk-
szości przypadków są opiniami
w sprawie. Ważne jest jednak,
by pochyliły się określone oso-
by, i poddały sytuację głębszej
analizie. Mówimy tu przecież o
wielu sprawach. Nie tylko o kwe-
stii oddziaływania fal, ale rów-
nież o drodze, obsłudze komuni-
kacyjnej w późniejszym etapie,
mówimy też o skarpie i jej ochro-
nie, o otulinie i ochronie Lasu
Kabackiego. Mówimy wreszcie o
zlokalizowaniu tej inwestycji w
najbardziej absurdalnym miej-
scu – u podnóża skarpy. To
wszystko z punktu widzenia
mieszkańców jest kluczowe. I ze
względu nie tylko na walory wi-
dokowe, ale problem stabilizacji
skarpy, kwestie komunikacyjne,
turystyczne, a nie tylko elektro-
energetyczne. 

Dlatego też postulaty miesz-
kańców powinny być poddane
przez specjalistów odpowiedniej
weryfikacji i ocenie – postulo-
wał radny  Sieradz.

Dyskusja i ustalenia trwały dłu-
go, ale zaowocowały rozszerze-
niem merytorycznym projektu
uchwały wnioskującym, by Za-
rząd Dzielnicy Wilanów przeana-
lizował zgodność z prawem in-
westycji Polkomtel z uwzględnie-
niem postulatów mieszkańców i
organizacji społecznych, przeka-
zując następnie tę analizę m. in.
prezydentowi m. st. Warszawy i
stołecznemu Biuru Architektury. 

Uchwała została już podpisana
przez radnych z Wilanowa. Miej-
my nadzieję, że na najbliższym
posiedzeniu komisji ursynow-
skiej nie wynikną problemy orga-
nizacyjne i tym razem radni z Ur-
synowa będą mogli również pod-
pisać swoją jednobrzmiącą wer-
sję tej ważnej uchwały.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Po wielu latach dyskusji, zanie-
dbań, kłótni i szukania kompro-
misów, głównie z udziałem decy-
dentów z Ursynowa, władze
Warszawy podpisały umowę na
budowę nowego zespołu szkolno
- przedszkolnego  przy ul. Jerze-
go Zaruby. Na Ursynowie po-
wstanie nowa placówka eduka-

cyjna dla 460 uczniów i 200
przedszkolaków.

– Realizujemy kolejne inwestycje w
ramach programu „Warszawa dla
uczniów” – mówiła Renata Kaznowska,
zastępca prezydenta m. st. Warszawy. –
Jednym z jego elementów jest budowa
szkół i przedszkoli. Program jest am-
bitny, przed nami budowa 15 szkół i 16

przedszkoli. Dzisiejsza umowa jest już
trzecią, którą podpisujemy w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy, co pokazuje,
że intensywnie działamy. Cieszę się, że
dzieci z Ursynowa, szczególnie z rejonu
Kabat, zyskają nowe miejsca do nauki –
powiedziała pani wiceprezydent.

Koncepcję budynków szkoły i przed-
szkola przy ul. Zaruby wybrano w 2017
roku w konkursie architektonicznym.
Był to pierwszy taki konkurs dotyczący
placówki oświatowej w stolicy. Wygra-
ła koncepcja warszawskiej Pracowni
Projektowej OOA Macieja Siudy, z wi-
zją zielonych podwórek o naturalnym
charakterze, nawiązującą do atmosfery
sąsiadującego Lasu Kabackiego i za-
pewniającą bezpośredni kontakt
uczniów z naturą.

– Rozpocznę od podziękowań – po-
wiedział burmistrz Robert Kempa. – To
był proces, który trwał cztery lata. Po-
dziękowania dla radnej Sylwii Krajew-
skiej, dla naczelnika Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Leszka Stęp-
nia, Ewy Szarzyńskiej, pracowników
Wydziału Zamówień Publicznych na
czele z panią naczelnik Joanną Gaw-

lik. Dla mnie był to proces fascynujący
– scalanie gruntów, konkurs, przetarg –
szmat czasu i wiele, wiele decyzji, wie-
le spotkań. I jeszcze jeden podmiot, któ-
remu chciałem podziękować, to spółka
Longbridge. Gdyby nie ich dobra wola
i zamiana gruntów, której dokonaliśmy,
to byśmy się tutaj nie spotkali – mówił
burmistrz Robert Kempa. 

Zespół oświatowy będzie składał się
z 8-oddziałowego przedszkola dla 200
dzieci i szkoły podstawowej z 16 klasa-
mi dla około 460 uczniów. Budynki bę-
dą niskie, wykonane z naturalnych
materiałów. Staną wokół dwóch osob-
nych dziedzińców, obudowanych ze
wszystkich stron obiektami kompleksu
o rożnej wysokości i funkcji, z prze-
szklonymi salami. Zaplanowano dwa
place zabaw, jeden na dachu partero-
wego skrzydła. Na dachu szkoły będzie
zielony taras ze strefą rekreacyjną dla
uczniów. Na terenie kompleksu zosta-
ną zlokalizowane również biblioteka,
świetlice, sala gimnastyczna wraz z ze-
społem magazynów, przebieralnie, a
także pokoje psychologa, pedagoga i
logopedy.

Część przedszkolna powstanie od
strony zachodniej, część szkolna – od
wschodniej. Całość opada tarasowo w
kierunku południowo-zachodnim
umożliwiając optymalne nasłonecznie-
nie wszystkich pomieszczeń. Główne
wejście do szkoły będzie od ul. Jerzego
Zaruby, a do przedszkola od strony ul.
Iwanowa-Szajnowicza. Dojazd i par-
kingi dla obu instytucji powstaną od
strony północnej (od ul. Iwanowa-Sza-
jnowicza).

Projekt budynku wyraźnie oddziela
funkcjonowanie szkoły i przedszkola.
Obie jednostki posiadają niezależne
wejścia, dziedzińce oraz główne bloki
edukacyjne i strefy rekreacyjne. Na par-
terze zlokalizowano oddzielone wzglę-
dem siebie świetlice dla szkoły i salę do
zajęć ruchowych dla przedszkola.

Wykonawcą obiektu jest konsorcjum
firm:  Balzola Polska” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie i Construcciones y Pro-
mociones Balzola S.A. z siedzibą w Hisz-
panii. Planowane zakończenie całej in-
westycji to lipiec 2020 r., a koszt – 45,3
mln złotych. 

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Będzie kompleks oświatowy przy ul. Zaruby

Radni Ursynowa i Wilanowa poparli petycje mieszkańców

Nie chcą anteny Polkomtela...

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi  mieszkańcy rejo-
nu ul. Gąsek dowiedzieli się, że w ich  sąsiedztwie wy-
budowany zostanie 45-metrowy maszt stacji bazowej
telefonii komórkowej. Wiadomość była o tyle zaskaku-
jąca, że pomimo bliskiej zabudowy mieszkalnej, ustale-
nia urzędów i Polkomtela były dokonywane z pominię-
ciem konsultacji społecznych.

SSaallaa oobbrraadd ww RRaattuusszzuu WWiillaannóóww..
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WSP nr 336 im. Jana Bytnara „Rudego”młodzież zno-
wu zaśpiewała w hołdzie uczestnikom Powstania War-
szawskiego.

Jan Bytnar „Rudy”, harcerz, patriota, patron ursynowskiej Szko-
ły Podstawowej nr 336 przy ulicy Witolda Małcużyńskiego, potra-
fił wcielić dwa piękne ideały braterstwa i służby i złożył swoje ży-
cie na ołtarzu ojczyzny, zanim wybiła godzina „W”. Dla tych, któ-
rzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, był wzorem patrioty-
zmu, dlatego jego pseudonimem nazwano jedną z kompanii har-
cerskich biorących udział w walkach na ulicach Warszawy. Wielu
walczących w tym oddziale zginęło, nie dane im było cieszyć się
upragnioną wolnością. Winniśmy im pamięć i szacunek. Wyrazem
tego jest organizowany w Szkole Podstawowej nr 336 Festiwal Pie-
śni Powstania Warszawskiego. 

Już po raz siódmy uczestnicy festiwalu oddali hołd powstań-
czym bohaterom, śpiewając piosenki, które kilkadziesiąt lat temu
rozbrzmiewały na ulicach Warszawy. Honorowy patronat nad fe-
stiwalem objęli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warsza-
wie oraz burmistrz Dzielnicy Ursynów –  Robert Kempa.

Po raz pierwszy festiwal rozszerzył swój zasięg i do udziału zo-
stały zaproszone szkoły z całej Warszawy. Do pierwszego etapu zgło-
siło się 14 szkół, nadsyłając nagrania piosenek w wykonaniu dzie-
ci kiedyś śpiewanych przez powstańców oraz współczesnych utwo-
rów zainspirowanych wydarzeniami z 1944 roku. W finale zaśpie-
wali reprezentanci 10 warszawskich placówek. 

Komisja konkursowa ogłosiła następujące rozstrzygnięcia:
WW KKAATTEEGGOORRIIII SSOOLLOO 
kkllaassyy 00- IIIIII
I miejsce: Mateusz Radomski, Prywatna Szkoła Podstawowa nr

6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej
II miejsce: Antonina Marciniak, Szkoła Podstawowa nr 195 im.

Króla Maciusia I
III miejsce: Błażej Molda, Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka

Bytnara „Rudego
kkllaassyy IIVV-VVIIIIII ii ooddddzziiaałłyy ggiimmnnaazzjjaallnnee
I miejsce: Katarzyna Kopniak, Szkoła Podstawowa nr 319 im. Ma-

rii Kann
II miejsce: Krzysztof Kwaśny, Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks.

Juliana Chrościckiego
III miejsce: Maria Piech, Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Byt-

nara „Rudego”
WW KKAATTEEGGOORRIIII ZZEESSPPÓÓŁŁ WWOOKKAALLNNYY
kkllaassyy 00- IIIIII
I miejsce: Schola „DeoGratias”, Szkoła Podstawowa nr 195 im.

Króla Maciusia I
II miejsce: Zespół SERAFINKI, Katolicka Szkoła Podstawowa im.

ks. Piotra Skargi
III miejsce: Zespół wokalny klasy 2e, Szkoła Podstawowa nr 336

im. Janka Bytnara „Rudego”
kkllaassyy IIVV-VVIIIIII ii ooddddzziiaałłyy ggiimmnnaazzjjaallnnee
I miejsce: Zespół KAPELA Z CERAMICZNEJ, Szkoła Podstawo-

wa nr 355
II miejsce: Zespół wokalny MOROWE PANNY, Szkoła Podstawo-

wa nr 319 im. Marii Kann
III miejsce: Chór szkolny, Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka

Bytnara „Rudego” M a r i a  U r b a n

Powstańcze pieśni u „Rudego”
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Operowa Wiosna na Tynieckiej
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów i Uniwersytet Muzycz-

ny Fryderyka Chopina zapraszają na koncert “Operowa Wiosna na Tynieckiej”, który odbędzie się
30 maja o godzinie 19.00 w Multimedialnej Bibliotece nr XXXI.

Wystąpią: Gabriela Gołaszewska – sopran, Alicja Bieńkowska – sopran, Shan Li – sopran,
Agnieszka Banach – sopran, Marta Pierzchała – sopran, Aleksandra Wittchen – sopran, Paulina
Horajska – sopran, Mariusz Patyk – bas, Natalia Rogucka – mezzosopran, Joanna Stangreciak –
sopran, Natalia Dubiel – sopran, Dawid Janowiak – baryton, Bartosz Szwaciński – tenor, Przemy-
sław Niedzielski – tenor, Linhao Qin – baryton, Zhen Zhen Wang – sopran, Anastasiya Seraya –
mezzosopran. 

Pianiści: dr Ewa Guz-Seroka, Aleksandra Janaszewska, Joanna Kacperek, Tomasz Krezymon.
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Robert Cieśla, prof. UMFC dr hab. Jolanta Janucik

Letnie warsztaty artystyczne
Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz prze-

wodniczący Rady DzielnicyMokotów Miłosz Górecki
zapraszają na letnie warsztaty artystyczne dla dzieci
w Parku Sieleckim – w ramach realizacji Budżetu Par-
tycypacyjnego 2019.

Pierwsze zajęcia –1 czerwca 2019 o godzinie 15.00.
W Dniu Dziecka odbędą się warsztaty malowania na
ciele za pomocą różnorodnych farb i brokatów. W ra-
mach atrakcji malowanie buziek i animator.

Cykl zajęć artystycznych przeznaczony jest dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 5-12 lat. Zajęcia odbywać się bę-
dą w każdą sobotę od 1 czerwca do 28 września 2019
r. o godzinie 15.00 w Parku Sieleckim – wejście od ul.

Jazgarzewskiej. W przypadku deszczu zajęcia odbędą się w Teatrze Baza, ul. Podchorążych 39.
W każdą sobotę inny rodzaj warsztatu, szczegóły na stronie teatru.

W ramach cyklu odbędą się warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne oraz cyrkowe, po czte-
ry zajęcia plastyczne, taneczne, cyrkowe i 6 zajęć muzycznych.

Każde zajęcia będą trwać po 2 godziny. Warsztaty mają charakter animacyjny, edukacyjny. Wstęp
wolny.

Kontakt: Agencja Artystyczna “Laura” tel. 601 36 62 90

Czytanie dla wielu pokoleń
“My CZYTAMY – czytelnia na kółkach” jest aktywną formą wspierania międzypokoleniowej

edukacji kulturalnej, której beneficjentami są dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny! Zapraszamy dzieci i rodziców w niedziele, od 15.00 do 17.00.

Aktorzy i animatorzy będą czytać, rysować, animować.
PARK DRESZERA, UL. PUŁAWSKAŁ 5.05, 30.06, 11.08, 22.09.
II OGRÓD JORDANOWSKI, ODYŃCA 6: 19.05, 9.06, 14.07, 4.08, 1.09.
POLE MOKOTOWSKIE (PLAC ZABAW): 26.05, 16.06, 28.07, 25.08.
Zapraszamy mieszkańców Mokotowa do wspólnej zabawy. Działamy na Mokotowie w IV

Ogrodzie Jordanowskim, Parku Dreszera i na Polu Mokotowskim na placu zabaw w przestrzeni
bezpiecznej i rekreacyjnej.

Program łączy kulturę czytania z aktywnością na świeżym powietrzu i jest projektem innowa-
cyjnym, prowadzonym przez Fundację ART już w siedmiu dzielnicach Warszawy od 2014 roku.
Za jego scenariusz i pomysł Fundacja ART otrzymała w 2016 roku II NAGRODĘ EDUKACJI KUL-
TURALNEJ w kategorii organizacje pozarządowe.

Program “MY CZYTAMY – czytelnia na kółkach” łączy pokolenia, rozwija umiejętności wzajem-
nej komunikacji i wymiany doświadczeń w prostej czynności – CZYTANIA. Program współfinan-
suje Urząd Dzielnicy Mokotów. Autor projektu – Fundacja ART.

Mikroczytelnia w Mikromieście
W przestrzeni Mikromiasta (ul. Narbutta 27a), prowadzo-

nej przez Fundację Wzornictwo i Ład, powstanie niebawem
czytelnia uznanych polskich i zagranicznych czasopism o do-
brym designie, architekturze, a także promujących ciekawe
miejskie działania czy inspirujący styl życia.

A wszystko to dzięki zwycięskiemu projektowi w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego na rok 2019. Lektura przy kawie czy
herbacie pozwoli czytelnikom także lepiej poznać swoich są-
siadów i wymienić się refleksjami na temat przeczytanych ar-
tykułów.

Zakupiona zostanie prenumerata następujących tytułów:
MONOCLE, WALLPAPER, CEREAL, MILK, LAGOM, KINFOLK,
WORKS THAT WORK, APARTAMENTO, ZWYKŁE ŻYCIE,
NON-FICTION, MILK DECO, a także kilka cennych pozycji
książkowych Centrum Architektury.

Dzień dziecka na basenie
Zapraszamy 2 czerwca od godziny 11:00 do 15:00 na coroczny dzień dziecka na basenie Wod-

ny Park Warszawianka przy ul. Merliniego 4. Zapewniamy fantastyczną atmosferę i dużo atrak-
cji: wodny tor przeszkód, dmuchane zabawki w wodzie, fotobudkę, konkursy z nagrodami, wy-
ścigi kajaków, lody dla dzieci, kręgle -50%, balony i słodycze, Aqua Zumbę. Oprawa muzyczna
DJ. Dzieci do lat 16 wchodzą bezpłatnie.

Rodzinne soboty ze sportem
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zaję-

ciach jogi, tai chi, nordic walking i na siłowni realizowa-
nych według projektu „Wspólne soboty – rodzinne ćwi-
czenia dla wszystkich” w ramach Budżetu Partycypacyj-
nego na rok 2019.

Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich
to bezpłatne zajęcia dla mieszkańców, które odbywają
się w plenerze od 11 maja do 19 października 2019 r.,
zgodnie z harmonogramem:

pierwsza sobota miesiąca – zajęcia z jogi
druga sobota miesiąca – zajęcia z tai-chi
trzecia sobota miesiąca – zajęcia z nordic walking
czwarta i piąta sobota miesiąca – zajęcia na siłowni ple-

nerowej
Zajęcia odbywają się w centrum osiedla Stegny Północ

u wylotu ulic Soczi, Batumi i Kaukaskiej obok placu za-
baw dla dzieci i siłowni plenerowej.

Informacja telefoniczna: 600 336 015.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Rada Dzielnicy Ursynów
zaapelowała na wtorko-
wej sesji 28 maja o zinten-
syfikowanie prac nad bu-
dową parku nad tunelem
Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW). Stano-
wisko zostało zgłoszone
przez radnych koalicji
Otwarty Ursynów i Koali-
cji Obywatelskiej (Platfor-
ma Obywatelska, Nowo-
czesna) i zostało poparte
przez wszystkich radnych,
niezależnie od opcji poli-
tycznej. 

W stanowisku zaapelowali-
śmy do Zarządu Zieleni o za-
bezpieczenie środków na całość
inwestycji budowy parku i wpi-
sanie do planów finansowych
miasta na lata 2020-2023, przy-
gotowanie przetargu, stworze-
nie komitetu koordynującego
prace i podjęcie pilnych rozmów
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA).
Do Generalnej Dyrekcji zwró-
ciliśmy się o niezbędną współ-
pracę z samorządem w tej kwe-
stii oraz o przeznaczenie środ-
ków finansowych, obecnie zare-
zerwowanych w umowie z wy-
konawcą POW na odtworzenie
terenu nad tunelem, w tym na
pokrycie części prac dotyczą-
cych parku. 

Dla przypomnienia – rada
dzielnicy już w czerwcu 2013 r.
zwróciła się do GDDKiA o wpisa-
nie do koncepcji dla drogi eks-
presowej S2 - Południowej Ob-
wodnicy Warszawy parku „ko-
munikacyjnego”, położonego

nad tunelem w liniach rozgra-
niczających POW.

W 2016 r. Zarząd Dzielnicy
Ursynów zlecił przeprowadze-
nie konsultacji społecznych w
sprawie zagospodarowania te-
renu nad Południową Obwod-
nicą Warszawy. Efektem tych
konsultacji było przygotowanie
koncepcji architektoniczno-ur-
banistycznej zagospodarowania
terenu nad tunelem. 

Ujęty w koncepcji park nad
tunelem POW ma mieć łączną
powierzchnię około 10 ha. W do-
kumencie przedstawiono cało-
ściową wizję przebiegu ciągów
pieszych i ścieżek rowerowych.
Wzdłuż parku zaprojektowano
szeroką promenadę na osi
wschód-zachód. Zaprojektowa-
ny park ma na celu sprzyjać bu-
dowaniu wspólnoty mieszkań-
ców – zaplanowano tam miej-
sca aktywności lokalnej, pawi-
lony handlowe, bazarek,  ka-
wiarnie, pawilony społeczne w
sąsiedztwie planowanych ogro-
dów społecznych, utworzenie
placów miejskich, kameralnych
parkowych wnętrz, aranżowa-
nie różnorodnych miejsc do sie-
dzenia, zastosowanie solidnych
i stabilnych elementów wyposa-
żenia, zachęcanie do indywidu-
alizacji przestrzeni. 

Budowa POW to inwestycja
rządowa, jednak dzięki porozu-
mieniu pomiędzy prezydentem
Warszawy a Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad z
grudnia 2015 r., po oddaniu do
użytkowania inwestycji drogo-
wej, teren nad tunelem POW (z
wyjątkiem obszaru niezbędne-
go na potrzeby GDDKiA) będzie
użytkowany przez warszawski
samorząd. 

Teren nad tunelem – po od-
powiednim zaprojektowaniu i
doinwestowaniu przez stołecz-
ny samorząd  – ma szansę stać
się w przyszłości atrakcyjną prze-
strzenią publiczną na terenie
dzielnicy i wizytówką całego
miasta. Odpowiednie zagospo-

darowanie tunelu nad POW da-
je możliwości stworzenia nowej
jakości terenów publicznych.
Szerokie konsultacje społeczne,
przeprowadzone w 2016 r.,
wskazały duże zainteresowanie
parkiem, dlatego należy już dziś
podejmować intensywne dzia-
łania, aby taki park został zre-
alizowany i aby wszelkie niedo-
godności związane z budową tu-
nelu jak najszybciej zostały
mieszkańcom wynagrodzone
właśnie takim parkiem.  

Zdajemy sobie sprawę ze spe-
cyfiki tego przedsięwzięcia, któ-
re może zostać sprawnie zreali-
zowane tylko dzięki koordynacji
działań m. st. Warszawy, ale tak-
że współpracy pomiędzy GDD-
KiA a stołecznym samorządem.
W szczególności, w opinii rad-
nych, korzystne z punktu widze-
nia interesu publicznego jest za-
angażowanie finansowe GDD-
KiA w budowę parku poprzez
przeznaczenie środków przewi-
dzianych w umowie z wykonaw-
cą POW na odtworzenie terenu
nad tunelem, na budowę części
parku. W opinii radnych, wyda-
wanie środków publicznych
przez Skarb Państwa na aranża-
cję przestrzeni nad tunelem w
sposób niezgodny z planami
Warszawy oznaczałoby nieefek-
tywne i nieracjonalne wydawa-
nie środków publicznych, bo to,
co byłoby zrobione, musiałoby
później zostać zniszczone.

Stanowisko rady ma na celu
zmobilizowanie Zarządu Zieleni
do podjęcia intensywnych dzia-
łań (za inwestycję nie odpowia-
da dzielnica), ale także pokaza-
nie GDDKiA, jak ważna jest
współpraca tej instytucji z samo-
rządem. Budowa parku, a także
sprawne usunięcie wszelkich
niedogodności związanych z bu-
dową POW, jest priorytetem dla
wszystkich radnych i zarządu
dzielnicy. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

O t w a r t y  U r s y n ó w  

Zdaniem radnego

Niech park nad tunelem POW 
powstanie jak najszybciej!

Niecodzienny benefis od-
był się w ubiegłą sobotę
(18 maja) w Muzeum Ju-
liana Ursyna Niemcewicza
przy ul. Barwnej. Reżyser
filmowy i scenarzysta, ur-
synowianin Józef Gębski
obchodził tam swoje 80.
urodziny i jubileusz 50-le-
cia pracy twórczej.

Jest autorem ponad 100 fil-
mów dokumentalnych i kilku fa-
bularnych. Podczas projekcji wy-
branych fragmentów można by-
ło obejrzeć jedynie skromny uła-
mek tej produkcji. Szczególne
zainteresowanie wzbudziły frag-

menty filmu „Skupisko”, doku-
mentującego początki Ursyno-
wa,  teledyski z Ewą Demarczyk,
młodziutką Marylą Rodowicz i
Jaremą Stępowskim.

Ale nawet krótki przegląd
twórczości pozwolił zebranym
docenić perfekcyjny warsztat
filmowy, imponujący zmysł ob-
serwacji, unikatowe zdjęcia i
pionierskie podejście do często
bardzo trudnych tematów
(choćby film o Katyniu). Ob-
szerną laudację podsumowują-
cą bogaty dorobek jubilata wy-
głosiła prof. Barbara Gierszew-
ska, filmoznawca z Uniwersy-

tetu Świętokrzyskiego im. Jana
Kochanowskiego.

Jubilatowi towarzyszyła ro-
dzina: żona Krystyna, dorosłe
dzieci: Natalia (radiowiec), Łu-
kasz (wykładowca  akademicki)
i Filip (artysta plastyk) oraz do-
brze zapowiadające się wnuki.
Wśród licznie zebranych gości
zauważyliśmy byłego szefa Ki-
nematografii, wiceministra
Mieczysława Wojtczaka, Ada-
ma Wyrzyńskiego z Filmoteki,
królową mody polskiej Grażynę
Hase, rektora Politechniki Czę-
stochowskiej prof. Jerzego Wy-
słockiego, trenera Jacka Gmo-
cha, ursynowskiego malarza
Franciszka Maśluszczaka oraz
wielu zaprzyjaźnionych filmow-
ców i uczniów.

Oprawę muzyczną zapewni-
ła utalentowana młodzież:
Marcin Dominik Molski, ursy-
nowski kompozytor i poeta,
student Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina,
absolwent ursynowskiego Ka-
myka i stypendysta Fundacji
Arkona oraz wiolonczelista Jan
Kozanecki, świeżo upieczony
absolwent Szkoły Muzycznej.
Spotkanie poprowadził Woj-
ciech Dąbrowski.

Organizatorami uroczystości
była ursynowska Fundacja Ar-
kona i Ursynoteka.

R a f a ł  K o s

Gębski i kino całą gębą
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: SSttaa-
rryy ddrruuhhuu,, bboo ttaakk mmii wwyyppaaddaa ssiięę
ddoo cciieebbiiee zzwwrróócciićć –– oodd bblliisskkoo ppóółł
rrookkuu nniiee wwyyddaajjeesszz ttyyggooddnniikkaa
„„PPoołłuuddnniiee”” ww wweerrssjjii ppaappiieerroowweejj,,
aa 2233 mmaajjaa uurrzząąddzziiłłeeśś nnaa MMookkoottoo-
wwiiee ooffiiccjjaallnnee ppoożżeeggnnaanniiee zz ttyymm
llookkaallnnyymm cczzaassooppiissmmeemm jjaakkoo rree-
ddaakkttoorr nnaacczzeellnnyy sspprraawwuujjąąccyy ttęę
ffuunnkkccjjęę  oodd ppoocczząąttkkuu..  JJaakk ttoo ppoo-
ttrraakkttoowwaaćć??

AANNDDRRZZEEJJ RROOGGIIŃŃSSKKII:: Rze-
czywiście, ostatni numer „Połu-
dnia” ukazał się przed Święta-
mi Bożego Narodzenia 2018 i od
tamtej pory pozostała tylko stro-
na internetowa, na której za-
mieszczamy materiały na ważne
tematy. Sam całkiem niedawno
opublikowałem niedawno tekst
dotyczący przyszłości terenu, na
którym był przez lat wiele sta-
dion Gwardii, a teraz tak na-
prawdę nie wiadomo co powsta-
nie. Wracając jednak do kwestii
„Południa”, dodam jeszcze, że
30 maja ukazuje się dodatkowy,
pożegnalny, już naprawdę ostat-
ni numer tygodnika. Przypo-
mnieć poza tym wypada, że w
swoim czasie „Południe” obej-
mowało swoim zasięgiem
wszystkie dzielnice lewobrzeż-
nej Warszawy i rozchodziło się w
łącznym nakładzie do 150 tys.
egzemplarzy tygodniowo. 

NNuummeerreemm ppoożżeeggnnaallnnyymm nniiee-
jjaakkoo zzaammkknniieesszz ww sswwooiimm żżyycciioo-
rryyssiiee zzaawwooddoowwyymm eerręę GGuutteennbbeerr-
ggaa,, zzaapprrzzeessttaajjąącc ddrruukkuu nnaa ppaappiiee-
rrzzee ii pprrzzeecchhooddzząącc jjuużż ccaałłkkoowwii-
cciiee ddoo eeppookkii ccyyffrroowweejj......

Poniekąd tak się stanie, jak-
kolwiek bynajmniej nie zerwę
kontaktów z mediami papiero-
wymi, bo wciąż będę współpra-
cować z prasą specjalistyczną
związaną z budownictwem,
wracając do swojej dawnej spe-
cjalizacji. Byłem przecież rzecz-
nikiem prasowym Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa, działaczem spół-
dzielczym.

AAllee cchhyybbaa nniiee ttaa ffuunnkkccjjaa ssttaannoo-
wwiiłłaa ppoocczząątteekk ttwwoojjeejj ddzziieennnniikkaarr-
sskkiieejj kkaarriieerryy,, ww kkttóórreejj ddoośśćć ddaallee-
kkoo ooddsszzeeddłłeeśś oodd kkiieerruunnkkuu ssttuu-
ddiióóww nnaa UUnniiwweerrssyytteecciiee WWaarr-
sszzaawwsskkiimm......

Ukończyłem na tej uczelni pe-
dagogikę, co jednak było cał-
kiem niezłym przygotowaniem
do zawodu dziennikarskiego. A
jeśli już wspomniałeś o począt-

kach mojej kariery żurnalistycz-
nej, to nie ukrywam, że wiele
nauczyłem się pracując przez
dziesięć lat w dzienniku „Sztan-
dar Młodych”.

NNaalleeżżyysszz ddoo ggrruuppyy mmiieesszzkkaańń-
ccóóww UUrrssyynnoowwaa zz nnaajjddłłuużżsszzyymm
ssttaażżeemm......

Tak jest, mieszkam wraz z ro-
dziną na osiedlu Stokłosy od
czerwca 1979 roku. Można po-
wiedzieć, że wrosłem w Ursy-
nów, mając lokum o krok od
miejsca, w którym rozpoczęto w
latach osiemdziesiątych budo-
wę szybkiej kolei miejskiej.

AAkkuurraatt mmaasszz ssiięę ww ttyymm wwyy-
ppaaddkkuu cczzyymm ppoocchhwwaalliićć,, bboo ww
ppaaźźddzziieerrnniikkuu 11998822 rrookkuu bbyyłłeeśś
nnaa UUrrssyynnoowwiiee jjeeddnnyymm zz 3322
wwssppóółłzzaałłoożżyycciieellii SSppoołłeecczznneeggoo
KKoommiitteettuu BBuuddoowwyy MMeettrraa......

Dziś już mało kto pamięta o
tamtych początkach. A przecież
to nacisk Komitetu sprawił, że
już 23 grudnia 1982 doczekali-
śmy się rządowej uchwały o bu-
dowie metra, a  2 września 1983
koparka wybrała pierwszą łyż-
kę ziemi pod budowę, rozpoczę-
tą właśnie na Ursynowie, w rejo-
nie dzisiejszej stacji Stokłosy. Sta-
raliśmy się wtedy tworzyć ko-
rzystną atmosferę wokół tej bu-
dowy, przekazywać społeczeń-

stwu bieżące informacje, wal-
czyć o środki na budowę, gdy
hamowano nakłady, a nawet pil-
nować jej bezpieczeństwa, bo na
początku doszło przecież w wy-
kopie pod metro, czyli na linii
dzisiejszej alei KEN, do śmiertel-
nego wypadku z udziałem dziec-
ka i przyszło nam alarmować ro-
dziców, by strzegli swych pod-
opiecznych. 

GGddyy ssiięęggaamm ppaammiięęcciiąą wwsstteecczz,,
ttoo ooddnnoosszzęę wwrraażżeenniiee,, żżee ww rree-
ttrroossppeekkttyywwiiee ttwwoojjeejj 4400-lleettnniieejj
oobbeeccnnoośśccii nnaa UUrrssyynnoowwiiee ttrrzzeebbaa
cciięę uuzznnaaćć,, bbyyćć mmoożżee,, zzaa nnaajjssttaarr-
sszzeeggoo ssttaażżeemm ssppoołłeecczznniikkaa.. PPoo-
wwiieeddzz zzaatteemm ccoo nniieeccoo oo sswwooiicchh
ddzziiaałłaanniiaacchh......

W takim razie wspomnę
przede wszystkim powołanie w
listopadzie 1981 Ursynowskie-
go Klubu Spółdzielcy, którego
założenia przyszło mi opraco-
wać wspólnie z Jerzym Czarnec-
kim. Zebranie założycielskie od-
było się w Domu Rodzinnym
przy ul. Koński Jar, a zajmujący
się w obrębie Klubu zagadnie-
niami komunikacji późniejszy
wiceburmistrz Ursynowa Woj-
ciech Matyjasiak zdołał dopro-
wadzić do uruchomienia połą-
czeń autobusowych z Placem
Defilad.  Razem z ursynowskim
Klubem Turysty udało się wtedy

zainicjować bardzo pożyteczną
akcję „Podwieź mnie”, polega-
jącą na dobrosąsiedzkim wyko-
rzystaniu prywatnych samocho-
dów w celu dotarcia do centrum
miasta.

PPaammiięęttaamm ddoobbrrzzee ttaammtteenn
ookkrreess,, ttuużż pprrzzeedd ooggłłoosszzeenniieemm
ssttaannuu wwoojjeennnneeggoo.. WWsszzyyssttkkoo bbyy-
łłoo ww rroozzpprrzzęężżeenniiuu ii ssaamm wwiieelloo-
kkrroottnniiee ppooddwwoozziiłłeemm zzddeessppeerroo-
wwaannyycchh uurrssyynnoowwiiaann,, kkttóórryycchh nniiee
ssttaaćć bbyyłłoo nnaa ttaakkssóówwkkęę,, aa lliinniiee aauu-
ttoobbuussoowwee sszzwwaannkkoowwaałłyy.. 

Potwierdzasz zatem, że tamta
inicjatywa okazała się strzałem
w dziesiątkę. Skoro jednak głów-
nym tematem naszej rozmowy
jest kwestia prasy lokalnej, to
wspomnę, iż z mojej inspiracji
Zarząd Spółdzielni Budownic-
twa Mieszkaniowego „Ursynów”
z prezesem Stanisławem Ol-
szewskim na czele, podjął
uchwałę o uruchomieniu gazety
spółdzielczej ze mną jako redak-
torem naczelnym. Do zrealizo-
wania uchwały ostatecznie nie
doszło, bowiem zabrakło nie-
zbędnych środków. 

WW 11998855 zz iinniiccjjaattyywwyy rreeddaakkttoo-
rraa „„ŻŻyycciiaa WWaarrsszzaawwyy”” AAnnddrrzzeejjaa
IIbbiissaa-WWrróóbblleewwsskkiieeggoo ppoowwssttaałłoo
UUrrssyynnoowwsskkoo-NNaattoolliińńsskkiiee TToowwaa-
rrzzyyssttwwoo SSppoołłeecczznnoo-KKuullttuurraallnnee zz

JJeerrzzyymm MMaacchhaajjeemm nnaa cczzeellee,, aa
IIbbiissoowwii pprrzzyysszzłłoo bbyyćć dduusszząą tteejj
oorrggaanniizzaaccjjii......

No właśnie, tym bardziej, że
idea założenia gazety lokalnej
bynajmniej nie umarła i 31 paź-
dziernika 1987 taka gazeta
wreszcie wystartowała pod na-
zwą „Pasmo” – w nawiązaniu
do pasma urbanistycznego Ursy-
nów/Natolin – z redaktorem na-
czelnym Markiem Przybylikiem,
młodszym kolegą Andrzeja Ibi-
sa Wróblewskiego w „Życiu”,
mając w podtytule: Tygodnik
Ursynowsko-Natolińskiego To-
warzystwa Społeczno-Kultura-
lnego. Siedzibą redakcji stała się
była pralnia przy Hawajskiej.
„Pasmo” sprzedawano najpierw
po 20 złotych, ale później Marek
– po jednym ze swoich wyjaz-
dów na zachód Europy – posta-
nowił skorzystać ze wzoru tam-
tejszych gazet lokalnych, no i ur-
synowskie czasopismo prze-
kształciło się w gazetę gratiso-
wą, rozprowadzaną poprzez
skrzynki pocztowe ursynowian
w nakładzie 50 tysięcy egzem-
plarzy i utrzymywaną z reklam.
Ja oczywiście pisywałem do „Pa-
sma” i nawet przechowuję w
swoim archiwum publikację, ja-
ką zamieściłem w pierwszym
numerze. 

GGddyy ww 11999911 MMaarreekk oobbjjąąłł
ffuunnkkccjjęę rreeddaakkttoorraa nnaacczzeellnneeggoo
„„SSzzppiilleekk””,, pprrzzeejjąąłłeemm ttoo ssttaannoo-
wwiisskkoo,, wwcciiąążż ppoozzoossttaajjąącc ddzziieennnnii-
kkaarrzzeemm „„PPrrzzeegglląądduu SSppoorrttoowwee-
ggoo””,, aa ddwwaa llaattaa ppóóźźnniieejj,, jjaakk ppaa-
mmiięęttaamm,, ttyy ddoołłąącczzyyłłeeśś ddoo nnaass jjaa-
kkoo mmóójj zzaassttęęppccaa......

To był niezapomniany okres,
bo mieliśmy elegancki lokal re-
dakcyjny przy Dereniowej z uro-
kliwą kawiarenką. Z „Pasmem”,
wychodzącym pod egidą
UNTSK, związały się najróżniej-
sze środowiska społeczne i za-
wodowe na Ursynowie. Ale ja
poszedłem dalej i w 1994 zdecy-
dowałem się na założenie tygo-
dnika „Południe”, ukierunko-
wanego na Mokotów. Od pre-
miery „Południa” mija właśnie
25 lat. Nie bez satysfakcji wspo-
minam nasze akcje, takie jak
Festiwal „Po lekcjach”, urzędy
pocztowe, Młodzieżowa
Wszechnica Dziennikarska, Fir-
my Godne Zaufania czy Nagro-
dy Południa. Wśród laureatów
Nagrody znajdują się wybitni
Polacy, m. in. ks. Jan Twardow-

ski, Lesław Marian Bartelski,
wspomniany Andrzej „Ibis”
Wróblewski, Wojciech Siemion,
Jan Nowak-Jeziorański, Kazi-
mierz Górski, Franciszek Ma-
śluszczak, Tomasz Borecki, Sta-
nisław Olszewski, Grażyna
Barszczewska, Andrzej Wajda,
Bohdan Tomaszewski, Irena
Santor, Marek Durlik, Łukasz
Andrzej Turski, Ewa Kuryło-
wicz, Zbigniew Dionizy Ścibor-
-Rylski, Jerzy Stępień, Ernest
Bryll, Marek Gaszyński. Ponad-
to laureatami zostały osoby pry-
watne i stowarzyszenia, które
wykazują ponadprzeciętną ak-
tywność na rzecz innych w za-
kresie kultury, sportu, eduka-
cji, pomocy społecznej i zdro-
wia. Znakomita część tych osób
funkcjonuje, mieszka bądź
mieszkała na Ursynowie.

CCzzyy bbeezz wwyyddaawwaanniiaa ppaappiieerroo-
wweejj wweerrssjjii sswwoojjeeggoo ttyyggooddnniikkaa
bbęęddzziieesszz ssiięę tteerraazz nnuuddzziićć??

A skądże. Po pierwsze, naresz-
cie jako emeryt znalazłem czas
na relaks i mam akurat za sobą
odbytą wraz z małżonką wy-
cieczkę do Barcelony. Po drugie,
jak już wspomniałem, publikuję
w czasopismach z dziedziny bu-
downictwa, jak również spół-
dzielczości. Po trzecie, piszę
książki, których wydałem już
pięć. Poza tym moim oczkiem
w głowie jest Społeczny Komi-
tet  Budowy Metra. Staramy się
w jak największym stopniu
wspierać rozwój tego środka
transportu. W tej chwili współ-
uczestniczymy też w planowa-
niu sieci połączeń szynowych w
Warszawie, czyli metra, kolei i
tramwajów. Żeby już nie pomi-
nąć innych moich aktywności,
zdradzę, że w ostatnim czasie
zaangażowałem się w ruch Bez-
partyjnych Samorządowców, a
25 marca założyliśmy stowarzy-
szenie Bezpartyjna Warszawa,
które ma przypominać radnym,
że powinni realizować oczeki-
wania mieszkańców, a nie dbać
o interes polityczny swoich ugru-
powań.  

Na koniec zaś powiem, że ja-
ko długoletni szef „Południa” do-
brze wiem, ile wysiłku kosztuje
prowadzenie gazety, dlatego ty-
godnikowi „Passa” życzę jak naj-
dłuższego wytrwania. 

SSttaanniieemmyy nnaa ggłłoowwiiee,, żżeebbyy
ttwwoojjee żżyycczzeenniiee ssiięę ssppeełłnniiłłoo..

Z Andrzejem Rogińskim o pożegnaniu z „Południem”

Jak przestać być człowiekiem papieru

Żoliborz powstał po pierwszej wojnie
światowej na terenach fortecznych, włą-
czonych do Warszawy rozporządzeniem
generał-gubernatora von Beselera  z 8
kwietnia 1916 r. Tereny forteczne for-
malnie były własnością rosyjskiego
Skarbu Państwa. Prawa własności prze-
szły na polski Skarb Państwa na mocy
zawartego 18 marca 1921 r. w Rydze
tzw. Pokoju Ryskiego. 

Od tej chwili dysponentem kilku tysięcy hekta-
rów w Warszawie i jej okolicach były władze pań-
stwowe. Przez cały okres międzywojenny poszcze-
gólne fragmenty terenów były przekazywane Gmi-
nie m. st. Warszawy uchwałami Sejmu, rozporzą-
dzeniami Rady Ministrów i dekretami Prezydenta.

Pierwsze formalne przekazanie terenów skar-
bowych miało miejsce na mocy ustawy z  29 lip-
ca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów
za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej
w Warszawie pod budowę domów (Dz. U. 1921,
Nr 69, poz. 448)”.

W art. 1 napisano: „Celem ułatwienia zabudo-
wy miasta stołecznego Warszawy  z gruntów, do
państwa należących, przeznacza się pod budowę
domów mieszkalnych tereny, za cytadelą położo-
ne, przestrzeni 76 hektarów 5640 metrów kwadra-
towych oraz pas ziemi wzdłuż ulicy Górnej (obec-

nie Górnośląskiej - przyp. autorów) na jej spadku
przestrzeni 6845 metrów kwadratowych”.

W art. 4 postanowiono: „Przestrzenie przezna-
czone pod ulice i place oraz na pomieszczenie in-
stytucji użyteczności publicznej, będą oddane
gminie miasta Warszawy do dyspozycji gminy,
bezpłatnie”.

Budowa wojskowych osiedli na terenach wokół
Cytadeli była impulsem do zabudowy dalszych
obszarów, co dało początek obecnej dzielnicy Żo-
liborz. Formalnie rzecz biorąc, powstała ona do-
piero 1 stycznia 1952 r. W szczytowym okresie
rozwoju obejmowała rozległe tereny, które od
1994 r. należą do  dzielnicy Bielany.

Wedle danych z 2016 roku na terenie Żoliborza
mieszka  49,7 tys. osób.

Adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warsza-
wy, ul. Słowackiego 6/8; 01- 627 Warszawa.

Według informacji z 2. września 2016 r. w Urzę-
dzie Dzielnicy Żoliborz zatrudnionych było 156
osób na 155,25 etatach. Statystycznie na jeden etat
w urzędzie przypada na Żoliborzu 320,1 miesz-
kańców. (Średnia dla wszystkich dzielnic War-
szawy wynosi 438 mieszkańców/1 etat).

L e c h  K r ó l i k o w s k i

UUWWAAGGAA.. TTyymm tteekksstteemm zzaammyykkaammyy ccyykkll pprrzzeeddssttaa-
wwiiaajjąąccyy wwaarrsszzaawwsskkiiee rraattuusszzee..

Ratusze Warszawy – Żoliborz (XIX)



1 3

Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Dzień Zwycięstwa 8 maja, upa-
miętniający zakończenie II woj-
ny światowej,   to  dla komba-
tantów niewątpliwie jeden z
najważniejszych dni w roku. Te-
goroczne  spotkanie ursynow-
skich kombatantów  odbyło się
w Natolińskim Ośrodku Kultu-
ry, jak zwykle w podniosłej i
uroczystej atmosferze. 

W śród kilkudziesięciu przy-
byłych osób – weteranów i
kombatantów, wdów i

wdowców po kombatantach oraz
członków Koła Ursynowskiego Związ-
ku Kombatantów Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych
(ZKRPiBWP) – w uroczystości uczest-
niczyli liczni goście, w tym:  Monika
Kalinowska – dyrektor Departamen-
tu Współpracy ze Stowarzyszeniami
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, reprezentanci władz
samorządowych dzielnicy z  wicebur-
mistrzami Klaudiuszem Ostrowskim i
Jakubem Berentem, Zbigniew Czaplic-
ki reprezentujący marszałka woje-
wództwa mazowieckiego, Elżbieta
Rutkowska – zastępca dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 336 im. Janka Byt-
nara, Maria Strążek z Dzielnicowego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Irena
Wuttke - Miszczak – przewodnicząca
Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów,
płk. Józef Koleśnicki – honorowy pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego ZKRPi-
BWP. Całość spotkania prowadził por.

Janusz Maksymowicz – wiceprzewod-
niczący Zarządu Głównego i równo-
cześnie prezes Mazowieckiego Zarzą-
du Wojewódzkiego ZKRPiBWP.

Po wprowadzeniu sztandaru Ko-
ła i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego on  właśnie powitał

uczestników spotkania: 
– Maj dla kombatantów II wojny

światowej jest miesiącem szczegól-
nym. W maju 1944 roku Drugi Kor-
pus Polski przelewał krew w zwycię-
skiej bitwie na Monte Cassino, 27. ma-
ja rozpoczęły się walki  Samodzielnej
Brygady Strzelców Podhalańskich w
bitwie o Narwik, w maju 1943 r. rozpo-
częło się formowanie z polskich sybi-
raków I Dywizji im. Tadeusza Kościusz-
ki. Ale szczególne miejsce zajmuje
dzień zakończenia działań wojennych
w Europie, dzień 8. maja 1945. Do-
biegła końca wojna najbardziej krwa-
wa i wyniszczająca w dziejach ludz-
kości. Wielu naszych towarzyszy bro-
ni nie doczekało  tej chwili. Polegli na
frontach zachodnich i wschodnich, w
kraju, w konspiracji lub zostali zamor-
dowani przez gestapo, NKWD lub zgi-
nęli w obozach koncentracyjnych i so-
wieckich łagrach – przypomniał  Ja-
nusz Maksymowicz. 

– W rozstrzygających operacjach wo-
jennych w kwietniu i maju 1944 roku
polskie siły zbrojne liczyły już ponad
500 tys. żołnierzy, w tym ponad 230
tys. na froncie zachodnim, stanowiąc
czwartą siłę antyhitlerowskiej koalicji.
Natomiast na obszarze okupowanej Pol-
ski nasze siły konspiracyjne wiązały kil-
ka dywizji niemieckich. W 1944 r. po-
wstańcy warszawscy walczyli dłużej niż
5 -milionowe siły armii francuskiej, bel-
gijskiej i brytyjskiego korpusu ekspe-
dycyjnego w kampanii 1940 roku. Jed-
nakże w rezultacie wojny Polska ponio-
sła niepowetowane straty biologiczne i
materialne. Straciliśmy ponad 20%
swojego terytorium, liczebność ludno-
ści zmniejszyła się z 35 mln do 24 mln,

straciliśmy 38% majątku narodowego.
I mimo że w tym zwycięstwie nad na-
wałą hitlerowską udział Polski  był zna-
czący, to losy Polski potoczyły się ina-
czej. Polska znalazła się w sowieckiej
strefie wpływów – zakończył swoją wy-
powiedź wiceprzewodniczący. 

K ulminacyjnym momentem
uroczystości było wręczenie
honorowych odznaczeń

Związku Kombatantów Rzeczpospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych. Odznaczenia otrzymali:
dyr. Monika Kalinowska z Urzędu ds.
Kombatantów oraz Andrzej Królak i
Marcin Czempiński z Urzędu Dziel-
nicy Ursynów. 

– To ogromny zaszczyt być tu dzisiaj
z Wami – powiedział wiceburmistrz Ja-
kub Berent. 

Część oficjalna uroczystości za-
kończona została odśpiewa-
niem na stojąco przez uczest-

ników Roty i następnie odprowadze-
niem sztandaru Koła Dzielnicowego
Warszawa Ursynów  ZKRPiBWP. 

Wzruszającym punktem programu
był występ  wokalno - muzyczny, w któ-
rego repertuarze znalazły się pieśni wo-
jenne i legionowe. Pierwszą pieśnią już
tradycyjnie był Marsz Pierwszej Bryga-
dy Legionów Józefa Piłsudskiego, któ-
ry od 2007 roku jest pieśnią reprezen-
tacyjną Wojska Polskiego.

Po pierwszych dźwiękach fortepia-
nu wszyscy wstali i wszyscy śpiewali
stojąc. Ten hymn żołnierski, hymn Woj-
ska Polskiego, jest przecież hymnem
również nas wszystkich. 

P rawie każdy z nas, a na pewno
większość spośród urodzonych
już w powojennej Polski ma w

swojej rodzinie lub otoczeniu kogoś z
krewnych, a może tylko znajomych,
którzy walczyli, ginęli, bronili, tylko
niektórzy przetrwali. To właśnie ta
cząstka łącząca nas bezpośrednio, poko-
lenie powojenne z bohaterami, dzięki
którym możemy teraz żyć, funkcjono-
wać. Naszym obowiązkiem jest szano-
wanie tych bohaterów. 

Polsce wierni - ursynowskie spotkanie kombatantów

PPoocczzeett sszzttaannddaarroowwyy kkoommbbaattaannttóóww..
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

KKUUPPIIĘĘ PPŁŁYYTTYY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę antyki i
przedmioty z likwidacji mieszkań,
502 85 40 90; 22 646 32 67, 
ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

KKUUPPIIĘĘ samochód: I właściciel,
garażowany, bezwypadkowy, tani,
tel.: 662 139 902

FFRRAANNCCUUSSKKII,, rosyjski, 
608 058 494 

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
KKOORREEPPEETTYYCCJJEE z języka

niemieckiego, 606 880 538
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

wieloletnie doświadczenie, 
605 783 233

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA pokój 1 osobie
(kobieta), Ursynów blisko metra,
518 080 449

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA 2 pok 52 m2,
Ursynów, umeblowane,
eleganckie, 696 487 175

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ mieszkanie z trudną
sytuacją prawną, 501 020 006

MMIIEESSZZKKAANNIIEE za gotówkę do
remontu kupię, 537 577 111

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ taniego pokoju do
wynajęcia, Ursynów i okolice, 
519 146 590

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

ZZAADDŁŁUUŻŻOONNEE mieszkanie kupię,
511 211 373

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, 

ul. Senatorska, 3 pok., 
601 720 840 

!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!OOcchhoottaa,, kamienica, 2 pok. 
47 m2, 470 tys. zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
ok. Piaseczna na działce 1000 m2.,
c. 890 tys. zł do neg.,cisza, spokój,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2

c. tylko 565 tys.zł, 
601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 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

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 1
mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1 ha działka pod
mieszkaniówkę, 601 720 840 

! PPyyrryy,, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa, c. 12 mln
500 tys zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 

ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. c.
1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z najemcą, Wola, 420
tys.zł, 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 10
lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat, 601 778 504

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni panią do
sprzątania  na pełny etat, 
601 778 504

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA LLEEKKAARRSSKKAA
zatrudni:

PIELĘGNIARKI, 
LEKARZY: Okulistę, Medycyny

pracy, Internistę, Medycyny
rodzinnej, Kardiologa, 

tel.: 605 440 831; 609 373 582;
22/651 70 75

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawajacego, 
601 23 72 91

WWSSPPÓÓLLNNOOTTAA MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA
““MMiiśś”” w Piasecznie 

zleci wykonanie remontu tarasów
o pow. ok. 380 m2, 

tel. 22 716 11 11 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharkę do pracy
w niepublicznym przedszkolu
“Zaczarowana Pozytywka” na
Ursynowie. Oferujemy umowę o
poracę na pełny etat. 
Tel.: 601 778 504

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pomoc kuchni i
kucharza. Praca w Konstancinie.
tel. 600 250 437

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 696 269 184
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY - 
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

SSCCHHOODDYY, 696 269 184
SSTTOOLLAARRKKAA,pełny

zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOO DDOOMMUU:: Lekarskie wizyty, 
EKG. USG. HOLTER, 

badania krwi, 
tel. 22/831 86 69; 609 373 790

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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N o i stało się. Przegrana zjednoczonej opozycji ze zjednoczoną prawicą
była dla sporej części komentatorów politycznych dużym zaskocze-
niem. Nie chcę robić za ważniaka i mądralę, ale dla mnie nie było to za-

skoczenie. Wieszczyłem znacznie wyższe zwycięstwo PiS. Skąd takie przeświad-
czenie? Z bacznej obserwacji wyborców i wybieranych. Wyborcy dzisiejsi w ni-
czym nie przypominają tych sprzed lat, są dojrzalsi, a kompetencje obywatelskie systematycznie wzra-
stają. Wybierani tego nie widzą i w kampaniach nadal stosują starą retorykę – zero programowych
konkretów i mnóstwo politycznego bełkotu. Od pewnego czasu wyborczym leitmotywem polity-
ków Platformy Obywatelskiej, umierającej Nowoczesnej oraz odesłanego przez wyborców do ką-
ta Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest hasło “Odsunąć PiS od władzy!”. W domyśle: “I przekazać
ją nam”. Lud tego nie kupił, bo jest to hasełko mocno przechodzone i dla wielu irytujące. 

Rozpoczęło się poszukiwanie winnych porażki, bo po pierwszych “ochach” , “achach” i “władzy na
wyciągnięcie ręki” trzeba było przyznać, że zjednoczona opozycja z kretesem przegrała wybory do
Parlamentu Europejskiego. Zadowolony z wyniku może być jedynie SLD, który wprowadził do PE
trzech swoich przedstawicieli, choć spryciarz Włodzimierz Czarzasty z trzech europosłów natychmiast
zrobił pięciu. Kogo dołączył do eseldowskiej paczki i czy ma do tego legitymację nie wiadomo. Tak
czy owak, można założyć z dużą dozą pewności, że w przypadku samodzielnego pójścia do wybo-
rów SLD nie powąchałby mandatu. Nowoczesna to łabędzi śpiew w polskiej polityce i w pojedynkę
to, podobnie jak SLD, prawie pewna porażka. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe może w jesien-
nych wyborach parlamentarnych zapłacić wysoką cenę za spółkę z wyraźnie  przechylającymi się w
lewo liberałami z PO. Wydaje się, że wspólny start w takim towarzystwie nie był dla chłopów dobrym
pomysłem. PSL jest powoli przeganiane ze wsi przez PiS i ta tendencja wyraźnie zwyżkuje. 

R obert Biedroń cieszył się jak dziecko z trzeciego miejsca jego “Wiosny” i natychmiast
określił to ugrupowanie “trzecią siłą” na polskiej scenie politycznej. Jednocyfrowe popar-
cie nie jest moim zdaniem żadnym powodem do tak wielkiej euforii. Można mieć z tego

tytułu satysfakcję, ale popadanie w zachwyt nad 6-procentowym wynikiem dającym trzy manda-
ty to duża przesada. Niepokoi to, że pani Sylwia Spurek, świeżo upieczona eurodeputowana z ra-
mienia “Wiosny”, przyłączyła się chóru kierującego się w swoich wyborczych poczynaniach hasłem
“Odsunąć PiS od władzy!”. Dotychczas reprezentanci “Wiosny” zdobywali poparcie elektoratu,
przedstawiając poszczególne elementy swojego programu i to się ludziom podobało. Przejście na
retorykę zdecydowanie antypisowską może się dla Biedronia i jego ugrupowania zakończyć klapą.
Politycznych meteorów ci u nas dostatek, by wspomnieć choćby Ruch Palikota i Samoobronę. 

Jestem zwykłym szarym wyborcą, tyle że nie kieruję się emocjami, sympatiami czy antypatiami.
W ogóle nie przemawia do mnie retoryka typu “Odsunąć PiS od władzy!”. Od ugrupowania poli-
tycznego chcę wyłącznie programu oraz objaśnienia  sposobu jego realizacji. Szczucie oraz total-
na krytyka rywali w ogóle na mnie nie działają. Okazuje się, że podobnie myślących jest coraz wię-
cej. Świadczy o tym sromotna porażka Koalicji Europejskiej, która mimo maksymalnego zwarcia
szeregów największych partii opozycyjnych wyraźnie uległa PiS. I dopóki PO wraz ze swoimi przy-

budówkami nie zmienią płyty, dopóty
będą przegrywać wybory.  Dotychczaso-
wy leitmotyw “Odsunąć PiS od władzy!”
ostatecznie zdewaluował się jako klucz
do zwycięstwa w wyborach. W imieniu
własnym uprzejmie proszę zjednoczoną
opozycję o możliwie szybkie przedsta-

wienie na forum publicznym programu gospodarczego dla Polski, z uwzględnieniem kwestii socjal-
nych oraz ochrony środowiska. Może wtedy dam kreskę. Nas w “Passie” cieszy to, że mandaty do
Parlamentu Europejskiego wywalczyli kandydaci, którzy zdecydowali się na akcję promocyjną m.
in. na łamach naszej gazety. Serdeczne gratulacje dla nowo wybranych europosłów Danuty Hübner,
Andrzeja Halickiego oraz Ryszarda Czarneckiego.

A teraz miękko przejdę do fruktów, które wiążą się z wyborem do PE. Muszą to być frukta
z najwyższej półki, skoro sięgnęli po nie, porzucając ministerialne gabinety,  panie Elżbie-
ta Rafalska, Beata Kempa i Anna Zalewska oraz pan Joachim Brudziński. Jeśli doda się do

tego grona porzucenie lukratywnych posad rządowych przez Joannę Kopcińską oraz Beatę Mazu-
rek, staje się jasne, że mandat europosła to najwyższa półka władzy, wyjątkowy prestiż, no i oczy-
wiście kasa zapewniająca świetlaną przyszłość. Jakież więc konkretnie są to frukta? Pięcioletnia ka-
dencja w Brukseli to nie mniej niż 1,8 miliona złotych pensji na czysto, plus godziwa emerytura po-
zwalająca na spędzenie starości w luksusach. Dlaczego jest to kasa “na czysto”? Bo europosłowie
nie płacą za służbowe podróże niezależnie od klasy, którą podróżują. Nie płacą też z własnej kiesze-
ni za noclegi.

Do tego dochodzi dieta w wysokości 320 euro dziennie, czyli 1376 zł po przeliczeniu na złotów-
ki. Te pieniądze również można odłożyć pod materac, konto europosła  zasila bowiem co miesiąc
4,5 tys. euro na utrzymanie biura. Powyższe świadczenia to mniej więcej 3,8 miliona złotych w ska-
li pięciu lat. Na posiedzenia europejskiego parlamentu opłaca się dojeżdżać do Brukseli własnym
samochodem, ponieważ unijna księgowość zwraca 49 eurocentów za każdy przejechany kilometr.
Można na przykład wzorem byłego europosła Jacka Kurskiego przekonać księgowych w Brukseli,
że prawie 900 km polski europoseł pokonuje w niecałe sześć godzin.

Kto okazał się numerem jeden wśród świeżo wybranych europosłów? Bynajmniej nikt z opozy-
cji, która spodziewała się masowego oddawania na nią głosów. Listę najlepszych otwiera była pre-
mier rządu Beata Szydło, którą poparło aż 525.811 mieszkańców z województw świętokrzyskiego
i małopolskiego. Drugie miejsce w kraju zajął Jerzy Buzek z 422.445 głosami na koncie, a trzecie
Jadwiga Wiśniewska (409.373). Tak więc na wyborczym podium dwa miejsca, w tym najwyższe,
obsadzili kandydaci PiS, a tylko jedno kandydatka zjednoczonej opozycji. Wspomniana wyżej Da-
nuty Hübner zebrała  146.746 głosów, mimo że startowała dopiero z czwartego miejsca na liście,
zaś Andrzej Halicki i Ryszard Czarnecki odpowiednio 87.422 oraz 134.629.

J ak bardzo, co do wyniku wyborów, mylili się prominentni działacze Koalicji Europejskiej, mo-
że świadczyć wypowiedź Barbary Nowackiej, szykującej się do startu w jesiennych wyborach
parlamentarnych. W połowie maja pani Barbara stwierdziła, że dzień wyborów do Parlamen-

tu Europejskiego “będzie początkiem końca PiS”. Jej zdaniem, kierownictwo “Wiosny” popełniło błąd,
że partia nie dołączyła do Koalicji Europejskiej. Publiczne głoszenie tego rodzaju bzdur może
świadczyć o kompletnym oderwaniu tej kobiety od rzeczywistości, bądź o jej bardzo niskich kom-
petencjach obywatelskich. Może też być po prostu wyrazem buty. Tak czy siak, Nowacka powinna
wylać na swoją rozgorączkowaną głowę kubeł zimnej wody i zaniechać w przyszłości zabawiania
się w wyborczą Pytię. Znacznie lepiej sprawdza się w problematyce typowo kobiecej.  

Nie ma co pudrować rzeczywistości, zjednoczona opozycja przegrała pierwszą rundę wyborczą.
Pięć lat temu PO, PSL i SLD, startując osobno, zdobyły łącznie prawie 12 proc. głosów więcej. Po-
zostają jeszcze dwie rundy – jesienne wybory parlamentarne oraz przyszłoroczne prezydenckie. Je-
śli w PO nie nastąpi zmiana przywództwa i przede wszystkim zmiana dotychczas nieskutecznej re-
toryki, PiS zmiecie opozycję z powierzchni ziemi. Jak widać, w wyścigu o władzę w państwie nie
wystarcza połączenie sił i dokooptowywanie politycznych umrzyków. Musi nastąpić zdecydowana
zmiana jakości uprawianej polityki. Dalsze kontynuowanie totalnej krytyki wobec PiS prowadzi
wprost w przepaść. Program, program i jeszcze raz program. Konkret, konkret i jeszcze raz konkret.
Tylko to może przyciągnąć do Koalicji Europejskiej wyborców centrowych, czyli tych, którzy dzisiaj
są politycznymi sierotami i nie mają na kogo głosować. KE to jedyne ugrupowanie, które wystar-
towało w wyborach bez spójnego programu, a spoiwem łączącym poszczególne elementy Koalicji
była wyłącznie żądza władzy. I to się srogo zemściło. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Po co kooptować umrzyków?

„Jestem zwykłym szarym 
wyborcą, tyle że nie kieruję
się emocjami, sympatiami
czy antypatiami”

G orączka wyborcza opada. Tu i ówdzie widać entuzjastyczne reakcje, gdzie
indziej dominują nastroje minorowe. Ci z kandydatów do europarlamen-
tu, którzy ponieśli porażkę, nie kryją emocji, tłumaczą wyborcom przy-

czyny przegranej. Najczęściej wskazują na tzw. okoliczności obiektywne, od nich
niezależne. Tymczasem, zwycięzcy upajają się sukcesem. Jedni i drudzy dostar-
czają pożywki mediom, które jeszcze przez jakiś czas będą tym się karmiły..

Wyścigowi do Parlamentu Europejskiego towarzyszyły wielkie emocje, ale po wyborach w życiu
przeciętnego Kowalskiego niewiele się zmieni. Chociaż byłoby lepiej, żeby jednak coś tam drgnę-
ło, a nasze interesy były lepiej reprezentowane na forum unijnym niż dotąd. Czy nowo wybrani eu-
roposłowie zmienią coś w tym względzie? Zobaczymy. Wiele zależy od największych unijnych
frakcji. Jeśli coś na pewno zmieniło się po wyborach na gorsze (choć to zapewne tylko zbieg oko-
liczności), to pogoda. Maj, który zapowiadał się pięknie i pogodnie, stał się deszczowy i pochmur-
ny, a ulewne deszcze stanowią nie lada problem w skali całego kraju. Czy fala powodziowa na Wi-
śle dotknie również warszawiaków? Trzeba mieć nadzieję, że nie.

Po wyborach niektóre „autorytety” przecierają oczy ze zdumienia, odkrywając, że na żyją plane-
cie Ziemia, jakby wcześniej tego nie dostrzegały. Sztaby wyborcze, dla poprawy własnego samopo-
czucia, przekonują siebie samych i wszystkich wokół, że te wybory to nic ważnego, a więc i prze-
grana w nich nie jest żadną porażką. Tak więc słyszymy z ust przedstawicieli wielu ugrupowań, że
to dla nich sukces. Skoro tak, to należy się cieszyć. 

Zostawmy jednak tego rodzaju „eks-
pertów” życia politycznego i społecznego,
wszelkiej maści malkontentów i sfrustro-
wanych analityków z ich rozterkami, z
którymi muszą uporać się sami. Może
wyciągną wnioski na przyszłość. Oby z
korzyścią dla Polaków.

Tymczasem życie w stolicy w ostatni
weekend, to nie były tylko wybory, ko-

misje, listy kandydatów na europosłów. To było także wiele imprez przyciągających warszawiaków
niezależnie od poglądów, wieku czy zasobności portfela. To m. in. Święto Saskiej Kępy 2019, któ-
re przyciągnęło rzesze amatorów rozrywki pod chmurką i wszelkich innych atrakcji. W minioną so-
botę na ul. Francuską ściągnęli liczni fani twórczości Agnieszki Osieckiej. Święto rozpoczęło się tra-
dycyjną paradą z udziałem oficjeli, mieszkańców, reprezentantów okolicznych szkół, organizacji po-
zarządowych etc. Uczestnicy przemaszerowali sprzed PROMu Kultury (ul. Brukselska 23) ulicą Fran-
cuską aż do ronda Waszyngtona. Tegoroczna impreza przebiegła pod hasłem „Jak dobrze mieć są-
siada” nawiązując do piosenki Agnieszki Osieckiej (z muzyką Andrzeja Kurylewicza).

Skrzyżowanie ul. Francuskiej i Obrońców zaroiło się dosłownie wokół sceny (blisko rzeźby przed-
stawiającej Agnieszkę Osiecką - wielką poetkę, która zapisała się mocno i wyraziście w naszej kul-
turze). Można było odwiedzić pracownie artystyczne, miasteczko artystów, kupić coś na kierma-
szu rękodzieła artystycznego wzdłuż ulicy Paryskiej i Francuskiej.

Nie zabrakło kramów oraz namiotów z rozmaitymi gadżetami, pamiątkami etc. Każdy mógł tu-
taj znaleźć coś dla siebie, ale też zobaczyć i posłuchać prawdziwych gwiazd, które w wzięły udział
wydarzeniu. Organizatorzy zadbali o to, aby tegoroczna oferta była nie tylko bogata, ale też, by pro-
ponowane atrakcje miały odpowiednią jakość artystyczną. Wśród nich znalazły się piosenki Agniesz-
ki Osieckiej w wykonaniu Katarzyny Żak z zespołem; Sawars Tango Orchestra i orkiestrą smyczko-
wą – grającą znane tanga świata, w których wykonaniu uczestniczyli też Stanisław Soyka z zespo-
łem oraz Kayah z zespołem. Były też występy szkolne i zespół NORA. Widzowie mogli podziwiać Bog-
dan Hołownia Trio & Piotr Zubek; Chór Alla Polacca; musical „Zakochaj się w mojej Warszawie”; Grand
Slam Quartet - Gypsy jazz; Wisła Hot Five (5 osób) - standardy muzyki dixielandowej; Kinga Rataj
z zespołem - koncert Fado; Mała Orkiestra Dancingowa pod dyrekcją Noama Zylberberga. 

Okoliczne kawiarnie zapełniły się gośćmi, którzy z wnętrz i kawiarnianych ogródków mogli słu-
chać muzyki. Trudno nie zakochać się w Warszawie podczas takiej imprezy. Wszyscy uczestnicy z
pewnością to potwierdzą. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Tu polityczny, tam kulturalny wybór

„Tymczasem życie w stolicy
w ostatni weekend, to nie
były tylko wybory, komisje,
listy kandydatów na 
europosłów”

Zachwycił nim słuchaczy w Domu Sztuki
SMB „Jary” bas-baryton Tomasz Cza-
pliński, który w niedzielę, 26 maja – w
dniu święta osoby najdroższej każdemu
z nas – miał swój recital pod adekwat-
nym tytułem „Jedynie serce matki…”. 

Oprócz tej pięknej piosenki z repertuaru Mieczy-
sława Fogga usłyszeliśmy – w pierwszej części
koncertu – arie operowe, m. in. Belliniego i Scar-
lattiego oraz – w drugiej – przeboje musicalowe,
wśród nich brawurowo zaśpiewany przez Cza-
plińskiego  (i bisowany!) song „Gdybym był boga-
czem” ze „Skrzypka na dachu”. Śpiewakowi, któ-
ry przeszedł tu samego siebie, akompaniował na
fortepianie Witold Wołoszyński.

Tomasz Czapliński jest absolwentem Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie, na którym studiował w klasie śpiewu
operowego u wybitnego polskiego  barytona Ro-
berta Gierlacha. W murach swojej uczelni wystę-
pował w operach Mozarta „Czarodziejski flet” i
„Wesele Figara”. Śpiewał w Teatrze Wielkim-
Operze Narodowej. 

Witold Wołoszyński także ukończył UMFC, po
czym doskonalił kunszt pianisty kameralisty pod
kierunkiem Aldo Ciccoliniego w Academia Supe-
riore di Musica we Włoszech. 

W niedzielne popołudnie była, jak pamiętamy,
piękna słoneczna pogoda. Ale koncert „Jedynie
serce matki…” w Domu Sztuki wywołał burzę
oklasków i grad pochwał.

A już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca o 18.00,
kolejna atrakcja muzyczna w tym samym miejscu:
spadnie na nas, jak co roku o tej porze, „Czar pio-
senki retro”. Wstęp wolny.

A B U

Głos jak dzwon w Domu Sztuki
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