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G dy w środę 12 września Par-
lament Europejski uchwalił
dyrektywę o prawie autor-

skim na jednolitym  rynku cyfro-
wym, niektórzy uznali, że ten  dzień
zapisze się w historii ludzkości rów-
nie ponuro jak bezprecedensowy
atak porwanymi samolotami pasa-
żerskimi na nowojorskie wieże
World Trade Center w dniu 11
września 2001. Choć owa dyrek-
tywa jest dopiero wstępem do
uchwalenia prawa postulowanego
przez środowiska twórcze, wiele
osób – motywowanych również po-
litycznie – uznało to za swoiste „AC-
TA II”, czyli za drugi zamach na
wolność internautów. Gwoli przy-
pomnienia: w roku 2012 zainicjo-
wany przez Stany Zjednoczone i
Japonię Anticounterfeiting Trade
Agreement (umowa tycząca zwal-
czania handlu towarami podra-
bianymi) został nieoczekiwanie
oprotestowany przez młodzież ca-
łego świata z uwagi na możliwość
faktycznego ocenzurowania Inter-
netu i został przez Parlament Euro-
pejski zdecydowanie odrzucony. Te-
raz zaś amerykańscy giganci inter-
netowi z Google’m na czele usiłują
ponownie zbuntować – nie tylko
młodych ludzi – przeciwko inicjato-
rom owego nowego prawa na grun-
cie europejskim, mimo że tak na-
prawdę internautom akurat nic by-
najmniej nie grozi. Można będzie
na przykład spokojnie tworzyć me-

my, a niezastąpiona Wikipedia po-
zostanie niezależnym, nieocenzuro-
wanym źródłem informacji. 

C elem norm prawnych, jakie
chce wprowadzić Unia Eu-
ropejska, jest dużo skutecz-

niejsza ochrona praw twórców, czy-
li artystów i dziennikarzy, których
utwory są często bezkarnie wyko-
rzystywane i ktoś na nich zarabia
(choćby poprzez umieszczanie obok
odpowiednich reklam), a tymcza-
sem sami twórcy zyskują w tym try-
bie internetowego publikowania
swoich dzieł „na dziko” – tyle co nic.
W opinii znawcy tematu – jakim
jest wypowiadający się niedawno
dla dziennika „Rzeczpospolita”
Francuz Jean-Noël Tronc, były do-
radca premiera Francji do spraw
technologii i Internetu – same pra-
wa autorskie z mediów społeczno-
ściowych (głównie Facebooka) war-
te są co najmniej 4 miliardy dola-
rów. Z kolei Google czerpie w sieci aż
95 procent dochodów z reklamy,
będąc na tym polu faktycznie mono-
polistą. Autorom nowych norm cho-
dzi zatem z jednej strony o wzięcie w
obronę rabowanych po prostu lu-
dzi sztuki, z drugiej zaś twórców
materiałów medialnych, zarówno
samych dziennikarzy, których dzie-
ła są darmo wykorzystywane na
wielką skalę, jak i wydawców słowa
drukowanego i w postaci papiero-
wej, i cyfrowej. Tronc jest zdania, że
z reklamowych przychodów Go-
ogle’a, opartych na wykorzystywa-
niu cudzych dzieł, objętych prawem
autorskim (artykuły, zdjęcia, utwo-
ry muzyczne itd.), da się wyrwać
30-40 procent po uchwalenia od-
powiednich norm prawnych przez
Parlament Europejski. 

P rawowanie się z amerykań-
skimi gigantami interneto-
wymi to rzecz niełatwa, bo

możliwości finansowe, a co za tym

idzie wpływy  Google’a, YouTube’a,
Facebooka są wprost obezwładnia-
jące. Właściciel tego ostatniego me-
dium Mark Zuckerberg jest uważa-
ny obecnie za bodaj najbogatszego
człowieka na świecie z majątkiem
szacowanym na 71 miliardów do-
larów. Szare myszki europejskie
raczej mu nie podskoczą, bo na-
wet tłumacząc się niedawno przed
– niezbyt zresztą rozgarniętymi –
senatorami USA jedynie grzecznie
potakiwał, wiedząc, że i tak żadnej
krzywdy nie są mu w stanie zrobić,
choć wyszło wreszcie na jaw, czym
na polu naruszania prywatności
grozi przeciętnemu użytkowniko-
wi tak miłe przecież i praktyczne
korzystanie z Facebooka, z którego
nawet mnóstwo Amerykanów
ostatnio się wypisało. 

F acebook przejął w 2014 sa-
mą aplikację WhatsApp za
19 miliardów dolarów, ale

to i tak jest niewielka skala, jeśli
porównać z Google’m wartym po-
noć blisko 400 miliardów. Oczy-
wiście, przeciętny internauta pa-
trzy tylko ze swojego punktu wi-
dzenia i jak najsłuszniej ceni to, że
dzięki genialnej wyszukiwarce Go-
ogle może błyskawicznie znaleźć
interesujące go treści, a na dodatek
nie musi za to płacić. Mechanizmu
zarobkowania tej firmy jednakże
nie zna, tym bardziej, że ewentual-
ne honoraria dla kompozytorów,
publicystów, reporterów, fotore-
porterów,  czy też dziennikarzy
newsowych w ogóle go nie obcho-
dzą, podobnie jak koszty ekspedy-
cji prasowej, ponoszonej przez wy-

dawcę (papierowego lub interneto-
wego), o którego „prawa pokrew-
ne” teraz się walczy. 

J ak wiadomo, tuż przed
uchwaleniem wspomnianej
dyrektywy przez Parlament

Europejski opowiedziała się za nią
nasza Izba Wydawców Prasy, nie-
które tytuły (jak „Rzeczpospolita”
i „Gazeta Prawna”) ukazały się z
symboliczną białą plamą na pierw-
szych stronach. Aż 50 tysięcy twór-
ców z całej Europy również popar-
ło dyrektywę, a w Polsce pod sto-
sownym apelem do europarlamen-
tarzystów podpisali się choćby
Krzyszot Penderecki, Zbigniew Pre-
isner, Jan A.P. Kaczmarek, Krzesi-
mir Dębski, Halina  Mlynkova i na-
sza sąsiadka Marysia Sadowska.
Ta armia ludzi pracy twórczej mo-

gła mieć w środę satysfakcję, gdy
dyrektywa została uchwalona. Ty-
le że do wejścia nowych przepisów
w życie jeszcze droga daleka, bo
mnóstwo szczegółów muszą po-
uzgadniać w trójstronnej debacie
Komisja Europejska, Rada Euro-
py, no i oczywiście Parlament Eu-
ropejski. 

W środowym głosowaniu
438 europosłów, w tym
wszystkich 18 przedsta-

wicieli naszej Platformy Obywa-
telskiej plus Michał Ujazdowski
opowiedziało się za dyrektywą,
226 przeciw, a 39 – w tym Krysty-
na Łybacka z SLD – wstrzymało
się  od głosu. Nasz opozycyjny
Front Jedności Narodu, przeciw-
ny dyrektywie, utworzyły więc
poniekąd Prawo i Sprawiedliwość,
Polskie Stronnictwo Ludowe i pa-
tronujący Krystynie Łybackiej So-
jusz Lewicy Demokratycznej. Pol-
skie piekiełko zostało zatem prze-
niesione i w tej kwestii na grunt
unijny. Oficjele PiS oskarżyli plat-
formersów o wymuszanie cenzu-
ry Internetu, a te oskarżenia z ca-
łą pewnością znajdą szerokie zro-
zumienie. I jak na ironię, to Jaro-
sław Kaczyński zostanie teraz ob-
wołany Hektorem sieci, chociaż –
jeśli wierzyć mediom – jeszcze w
2008 powiedział w wywiadzie dla
„pis.org.pl”: „Nie jestem entuzja-
stą tego, żeby młody człowiek sie-
dział przed komputerem, oglądał
filmiki, pornografię, pociągał z
butelki z piwem i zagłosował, gdy
mu na to przyjdzie ochota” – i do-
dał, że internauci to grupa, którą
najłatwiej manipulować. A w tej
ostatniej kwestii zapewne miał ra-
cję, o czym możemy się wkrótce
przekonać.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC zz yy  nn aa pp rr aa ww dd ęę  oo dd łł oo żż yy mm yy  II nn tt ee rr nn ee tt  aa dd  AA CC TT AA ??CC zz yy  nn aa pp rr aa ww dd ęę  oo dd łł oo żż yy mm yy  II nn tt ee rr nn ee tt  aa dd  AA CC TT AA ??
RYS. PETRO/AUGUST
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SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Naro-

dowego Spisu Powszechnego
problem niedosłuchu dotyczy
w Polsce ponad 6 mln osób.
Niemal połowa osób po 50. ro-
ku życia ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy w hałasie,
a wśród osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż 74% bada-
nych. Niedosłuch nie jest już
wyłącznie domeną seniorów,
dotyka także młodzież i małe
dzieci. Co czwarty polski na-
stolatek ma kłopoty ze słuchem
– wynika z danych zebranych
podczas Narodowego Testu
Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabytego
niedosłuchu jest starzenie się
społeczeństwa, co jest procesem
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas:
godziny spędzone ze słuchaw-
kami w uszach, spacery po ru-
chliwych i gwarnych ulicach,
harmider podczas koncertów i

imprez, praca w fabryce przy
głośno pracujących urządze-
niach. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że aż 1/10 ludzi na
całym świecie jest codziennie na-
rażona na uciążliwe dźwięki,
które powodują stałą degrada-
cję słuchu.

NADSTAW USZU
TTwwooii bblliissccyy iirryyttuujjąą ssiięę,, żżee zzbbyytt

ggłłoośśnnoo oogglląąddaasszz tteelleewwiizzjjęę?? MMaasszz
wwrraażżeenniiee,, żżee TTwwooii rroozzmmóówwccyy
mmóówwiiąą nniieewwyyrraaźźnniiee pprrzzeezz tteellee-
ffoonn?? SSłłyysszzyysszz ddźźwwiięękk ww ggłłoośśnnyymm
oottoocczzeenniiuu,, aallee nniiee jjeesstteeśś ww ssttaanniiee
zzllookkaalliizzoowwaaćć jjeeggoo kkiieerruunnkkuu?? OOdd-
cczzuuwwaasszz bbrrzzęęcczzeenniiee,, bbąąddźź sszzuu-
mmiieenniiee ww uusszzaacchh??

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest

bardzo złożony, a gdy zaczyna
szwankować, nie wystarczy po
prostu założyć dowolny apa-
rat słuchowy, włączyć go i
ustawić głośność. Aby jak naj-
lepiej wykorzystać słuch, na-

leży zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wy-
pyta o styl życia i wspólnie z
pacjentem znajdzie najlepsze
rozwiązanie. Badanie słuchu
jest bbeezzbboolleessnnee,, bbeezziinnwwaazzyyjjnnee
ii sszzyybbkkiiee,, a wiele gabinetów
akustyki słuchu wykonuje je
bbeezzppłłaattnnee.. Często skutecznym
rozwiązaniem otwierającym
drzwi do świata dźwięków,
które wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może okazać
się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe,

bez względu na wiek są refun-
dowane. Współczesne aparaty
słuchowe to maleńkie cuda
techniki. Ich czułe mikrofony
koncentrują się na mowie, jed-
nocześnie wytłumiając hałasy
otoczenia. Mogą one być regu-
lowane za pośrednictwem
smartfona,  współpracują z wie-
loma innymi urządzeniami
elektronicznymi, z których ko-
rzystamy na co dzień. Są pra-

wie niewidoczne lub zminiatu-
ryzowane do eleganckich i este-
tycznych kształtów, a ich obsłu-
ga jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowa-
ne do możliwości słuchowych i
potrzeb pacjenta pomagają sły-
szeć optymalnie w różnych sytu-
acjach i w każdych warunkach
akustycznych. Ich noszenie po-
woduje mniejszy wysiłek słucho-
wy, łatwiejsze zapamiętywanie
oraz lepsze rozumienie mowy
nawet w głośnym otoczeniu. Po-
zwalają również zlokalizować
źródło dźwięku, co znacznie
podnosi bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa
komfort słyszenia, a tym samym
funkcjonowania osób niedosły-
szących. Zaczynają czuć się bez-
pieczniej, wraca ich pewność sie-
bie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominaj-
my go cenić i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY
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Na Ursynowie trwa inauguracja roku kulturalnego 2018/2019. Jesteśmy już na pół-
metku. Za nami między innymi spektakle: ponadczasowy „Rewizor” oraz „Niedź-
wiedź” entuzjastycznie przyjęty przez publiczność zgromadzoną w DOK-u Ursynów. 

Natalia Sikora zachwyciła swoimi interpretacjami piosenek Miry Kubasińskiej podczas koncertu,
który odbył się w Domu Kultury Imielin. Wielbiciele baletu z pewności wybrali się na projekcję spek-
taklu „Romeo i Julia” a fani rocka na zapis koncertu legendarnego zespołu Queen. Ale największe emo-
cje budził oczywiście jubileuszowy koncert Jacka Cygana. 

Jednemu z najbardziej znanych, współczesnych polskich autorów tekstów piosenek towarzyszyli
piosenkarze i aktorzy: Andrzej Seweryn, Grzegorz Skawiński, Kamila Klimczak, Jacek Wójcicki, Jo-
anna Trzepiecińska. Koncert z okazji jego jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej przepełniony był po-
nadczasowymi w wykonaniu samego autora i jego gości.

„Piosenka lubi być śpiewana. Zaprosiłem do świata moich piosenek aktorów Teatru Polskiego z War-
szawie. Kiedy śpiewają znane piosenki, dają im swoje twarze, kiedy śpiewają nowe, dają im swoje du-
sze. – mówił Jacek Cygan.  Koncert był niezwykłym przeżyciem dla publiczności szczelnie wypełnia-
jącej Multikino i niewątpliwym hitem tegorocznej Inauguracji Roku Kulturalnego na Ursynowie,
który zapowiada bardzo interesujący kulturalny sezon.

W niedzielę 16 września o
godz. 16.30 w kościele pw.
Wniebowstąpienia Pań-
skiego (al. KEN 101) wy-
stąpi Orkiestra Sinfonia
Viva wraz ze światowej
klasy pianistą Karolem
Radziwonowiczem. 

Będzie to pierwsze wydarze-
nie z cyklu „Koncerty na 100-le-
cia odzyskania przez Polskę nie-
podległości”. W programie Fan-
tazja polska op. 19 na fortepian
i orkiestrę Ignacego Jana Pade-
rewskiego oraz Symfonia e-moll
„Odrodzenie” op. 7 Mieczysła-
wa Karłowicza. 

Dla uczestników koncertu
Urząd Dzielnicy przygotował na-

rodowe kokardy podkreślające
patriotyczny charakter wydarze-
nia. Koncert jest także częścią
Inauguracji Roku Kulturalnego
2018/2019 na Ursynowie.

„Rozpoczynamy kulminację
całorocznych obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z tej okazji przy-
gotowaliśmy wyjątkowy tryptyk
polskiej muzyki klasycznej. W
czasie koncertów usłyszymy
utwory m. in. Mieczysława Kar-
łowicza, Ignacego Jana Pade-
rewskiego oraz Fryderyka Cho-
pina. Jestem przekonany, że
przed nami wiele artystycznych
i patriotycznych przeżyć, które
stworzą szczególną oprawę dla

tego pięknego jubileuszu” – mó-
wi Łukasz Ciołko, zastępca bur-
mistrza Ursynowa.

Orkiestra Sinfonia Viva to naj-
bardziej wszechstronna muzycz-
nie orkiestra w Polsce. Powstała
w 1998 roku z inicjatywy kom-
pozytora, aranżera i dyrygenta –
Tomasza Radziwonowicza. Wie-
loletnia działalność orkiestry to
bogaty i szeroki dorobek arty-
styczny w muzyce klasycznej,
jazzowej i filmowej, imponują-
ca dyskografii ponad 50 albu-
mów, wiele koncertów w kraju i
za granicą. Sinfonia Viva to mło-
dzi, utalentowani muzycy, ab-
solwenci Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w War-
szawie, grający z pasją, profesjo-
nalizmem i uśmiechem. 

Karol Radziwonowicz jest
wszechstronnym pianistą wy-
kształconym w Polsce i USA. Od
wielu lat prowadzi ożywioną
działalność artystyczną, koncer-
tując ze znanymi orkiestrami
symfonicznymi oraz dając recita-
le solowe w Polsce i za granicą. 

Jako jedyny pianista na świe-
cie nagrał wszystkie fortepiano-
we dzieła Ignacego Jana Pade-
rewskiego, a także wszystkie
utwory Fryderyka Chopina.

Nowa nawierzchnia boiska do koszykówki oraz bieżnia w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sa-
rabandy 16/22 to tylko część efektów projektu z Budżetu Partycypacyjnego  pn. „Rodzinnie, rekre-
acyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96”. Nowa jakość infrastruktury sportowej na Sa-
rabandy to dowód, że Budżet Partycypacyjny pozytywnie zmienia dzielnicę. 

Jak informują służby prasowe dzielnicy,
zadania, jakie realizuje Urząd Dzielnicy
Ursynów dotyczące utrzymania stanu
dróg oraz przejść dla pieszych są bardzo
różnorodne. W tym roku na zlecenie
urzędu odnowiono bowiem ponad 90
przejść dla pieszych i pomalowano po-
wierzchnię jezdni o powierzchni ponad
1 800 merów kwadratowych. 

W ostatnich miesiącach nowe oznakowanie po-
ziome zyskała ulica Cynamonowa (na odcinku
od ul. Ciszewskiego do ul. Płaskowickiej) oraz
wykonano ponad 120 prac interwencyjnych doty-
czących dróg i ich najbliższego otoczenia, wpływa-
jących na estetykę i bezpieczeństwo mieszkań-
ców Dzielnicy Ursynów. 

Wybrane prace wykonano ze środków Urzędu
Dzielnicy Ursynów:
! Od maja do połowy sierpnia odnowiono 69

przejść dla pieszych. Od drugiej połowy sierpnia
do początku września odnowiono dodatkowo 23
przejścia przy placówkach oświatowych – razem
92 przejścia dla pieszych. W sumie pomalowano
1.852,25 m2 
!Zamontowano 785 szt. separatorów na miej-

scach parkingowych (lokalizacje m. in: Nowoursy-
nowska 154a, ul. Balo, ul. Rybałtów, ul. Borsuka,
ul. Pod Strzechą, ul. Małej Łąki, Wańkowicza).

!Odmalowano miejsca postojowe dla niepeł-
nosprawnych (m. in. lokalizacje: Braci Wagów,
Fosa, Pod Strzechą, Kopcińskiego, Makolągwy,
Mielczarskiego, Surowieckiego, Wesoła, Kajako-
wa).
! Wdrożono 26 projektów stałej organizacji

ruchu poprawiających bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu.
! Zrealizowano ponad 120 prac interwencyj-

nych zgłoszonych przez Miejskie Centrum Kontak-
tu (19115) obejmujących: naprawę/wymianę
uszkodzonych znaków drogowych, naprawę/wy-
mianę uszkodzonych pylonów, wymianę uszko-
dzonych luster, prostowanie sztyc, wymiana
uszkodzonych słupków wygrodzeniowych, na-
prawa uszkodzonych progów zwalniających itp.

– Realizujemy prace polegające na odnowie-
niu przejść dla pieszych oraz oznakowania pozio-
mego. To prace, które poza oczywistą i widoczną
dla każdego poprawą estetyki, wpływają także
wymiernie na bezpieczeństwo uczestników ru-
chu – zarówno pieszych jak i tych poruszających
się pojazdami. Szczególną uwagę poświęciliśmy
w tym roku przejściom dla pieszych, w tym przede
wszystkim przejściom przy placówkach oświato-
wych – informuje Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

W ramach projektu z Budże-
tu Partycypacyjnego przy ulicy
Nowoursynowskiej postawio-
no 3 nowe ławki. Na projekt
„Zakup i montaż ławek dla pie-
szych przy ul. Nowoursynow-
skiej” głos oddało 1259 osób.
Nowe ławki, dzięki usytuowa-
niu blisko zieleni, będą bez
wątpienia atrakcyjnym miej-
scem wypoczynku. Nie tylko
dla mieszkańców ulicy Nowo-
ursynowskiej.

Inauguracja Roku Kulturalnego

Symfoniczne Odrodzenie

Bezpieczniej na przejściach i drogach

OOddnnoowwiioonnee oozznnaakkoowwaanniiee ppoozziioommee ((pprrzzeejjśścciiee ddllaa ppiieesszzyycchh)) - ookkoolliiccee SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj nnrr  334433 pprrzzyy
uull.. KKooppcciińńsskkiieeggoo 77..

Nowe ławki na Nowoursynowskiej!

Sportowa infrastruktura
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CCoo jjeesstt oobbeeccnniiee nnaajjcciieekkaawwsszzee
ww rreekkllaammiiee zzeewwnnęęttrrzznneejj?? JJaakkiiee
ssąą ttrreennddyy??

Zmiana rodzaju eksponowa-
nia treści. Ostatnie dziesięć lat
na świecie stanowi przejście ze
standardowej ekspozycji druko-
wanej – obojętnie na czym: pa-
pierze, winylu czy innych mate-
riałach – na ekspozycję w posta-
ci elektronicznej, cyfrowej.

Choć w tej chwili większość
nośników oferuje statyczny ob-
raz cyfrowy, daje twórcom re-
klam zupełnie inne możliwości
konstruowania przekazu. Moż-
na zmieniać konkretne informa-
cje w czasie rzeczywistym, moż-
na reklamować w tym czasie
więcej produktów danego rekla-
modawcy, reagować na różnego
rodzaju zjawiska w otoczeniu.
Przede wszystkim można stoso-
wać coś w rodzaju „komunikacji
interaktywnej”, czyli łączyć re-
klamę zewnętrzną z mobilną.
Wchodzić w interakcję. 

Ta rewolucja zaczęła się dzie-
sięć lat temu i właśnie się upo-
wszechnia. W 2015 roku takich
nośników na świecie było około
3, a na koniec ubiegłego roku
prawie 30 procent. Widać więc,
jaki jest trend rozwojowy.

WWyyddaajjee ssiięę,, żżee rreekkllaammaa zzee-
wwnnęęttrrzznnaa ppoodd ttyymm wwzzggllęęddeemm
ggoonnii ttrroocchhęę IInntteerrnneett.. MMaajjąącc ddyy-
nnaammiicczznniiee zzmmiieenniiaajjąąccee ssiięę rreekkllaa-
mmyy,, mmoożżnnaa wwpprroowwaaddzziićć ssyysstteemm
aauukkccyyjjnnyy,, zzaarrzząąddzzaaćć nniimmii ww ppoo-
ddoobbnnyymm mmooddeelluu,, ww jjaakkiimm ddzziiaa-
łłaajjąą rreekkllaammyy GGooooggllee.. CCzzyy ttoo ssiięę
jjuużż ddzziieejjee ww PPoollssccee??

Częściowo tak. Poszukuje się
możliwości kumulowania rekla-
my w Internecie i na nośnikach
outdoorowych. Trzeba jednak
jasno powiedzieć, że jeszcze nikt
na świecie efektywności rekla-
my internetowej nie zbadał. To
wszystko jest intuicyjne.

Reklama zewnętrzna funk-
cjonuje jako jedyne medium
niezależnie od wszystkiego.

Ona po prostu jest. Telewizję
trzeba włączyć, gazetę trzeba
kupić. Do Internetu trzeba się
zalogować, wejść weń  i w nim
szukać. Reklama zewnętrzna
jest stale obok nas, my ją gdzieś
dostrzegamy. W ostatnich
20–25 latach ludzie stali się bar-
dziej mobilni. Nie siedzą w pra-
cy czy w domu tak długo, jak
kiedyś. Przemieszczają się w
przestrzeni publicznej. Dlatego
reklama zewnętrzna jest nadal
wyjątkowo efektywna. Ta teza
ma poparcie w badaniach świa-
towych. Określają one, na ile
reklama zewnętrzna jest efek-
tywna i dlaczego w najbliższym
czasie – mimo rozwoju Interne-
tu i różnych innych możliwości
– nie zaniknie.

KKiieeddyyśś bbyyłłeemm śśwwiiaaddkkiieemm ttaa-
kkiieejj ddyysskkuussjjii mmiięęddzzyy ffiirrmmaammii ii
mmaamm ccaałłyy cczzaass wwrraażżeenniiee,, żżee cczzoo-
łłoowwee ppooddmmiioottyy rreekkllaammyy zzee-
wwnnęęttrrzznneejj ssttoojjąą ww kklliinncczzuu,, ww ppaa-
cciiee.. ŻŻaaddeenn nniiee cchhccee uussttąąppiićć oo
kkrrookk.. GGddyy mmóówwii ssiięę oo rraaccjjoonnaallii-
zzaaccjjii lliicczzbbyy nnoośśnniikkóóww,, wwiięękksszzeejj
ssttaannddaarryyzzaaccjjii –– kkaażżddyy zz nniicchh wwiiee,,
żżee jjeeśśllii uussttąąppii ppoollaa,, zzaarraazz ww ttoo
mmiieejjssccee wweejjddzziiee tteenn ddrruuggii.. NNiiee
cchhccąą wwiięęcc uussttąąppiićć,, ppaattrrzząą ssoobbiiee
nnaa rręęccee..

W naszym kraju funkcjonuje
dużo firm zajmujących się rekla-
mą zewnętrzną. Tak ogólnopol-
skich, jak i regionalnych. Każda
ma jakiś pomysł na outdoor. W
jaki sposób go sprzedawać, któ-
ry nośnik jest lepszy, który gor-
szy, gdzie najlepiej je sytuować.

Jesteśmy w Europie chyba je-
dynym krajem, w którym jest ty-
le standardowych powierzchni
ekspozycyjnych: małych, śred-
nich, dużych itd. Kiedy zaczyna-
my mówić o porządkowaniu,
podnoszą się głosy, że owszem,
możemy porządkować, ale na
przykład tylko w obrębie jakie-
goś konkretnego formatu. Sta-
jemy przed dylematem, który
pojawił się wcześniej także w in-

nych krajach. Jedni mówią:
„Chcemy iść do przodu. Mamy
jakieś zasoby nośników, ale rozu-
miemy, że musimy je zmienić.
Dzięki temu w przyszłości bę-
dziemy się lepiej rozwijać”. Są
skłonni do rozmowy, koncypo-
wania, pójścia na kompromis.
Inni mówią zaś: „Dobrze, może-
my pójść do przodu. Tyle że te
nośniki, które teraz mamy, mu-
szą być chronione – ich nie ru-
szajcie. Owszem, zaczniemy ro-
bić nowe rzeczy, a później zoba-
czymy, co zrobić ze starymi”. To
nie jest rozwiązanie. 

TTaakkiiee zzmmiiaannyy mmooggąą wwyymmuussiićć
uucchhwwaałłyy kkrraajjoobbrraazzoowwee.. WW nniicchh
zzoossttaannąą uussttaalloonnee ddoommiinnuujjąąccee
ffoorrmmaattyy ii nnaajjwwiięękksszzee ddooppuusszz-
cczzaallnnee rroozzmmiiaarryy.. ZZnnaajjąącc ffiirrmmyy
oouuttddoooorroowwee,, pprrzzyyjjmmuujjęę,, żżee ppoo-
ssttaawwiiąą wwłłaaśśnniiee nnaa nnaajjwwiięękksszzee
mmoożżlliiwwee nnoośśnniikkii.. AAllee wwtteeddyy bbęę-
ddzziiee pprrzzyynnaajjmmnniieejj jjeeddeenn rroozzmmiiaarr..

Niekoniecznie. Mogą być
dwa, trzy rozmiary lub więcej. W
Europie dominują w miastach
formaty typu citylight – wolno
stojące, w wiatach przystanko-
wych, czy w słupach. Częste są
też formaty 8-9 m? (typu scroll,
backlight i nośniki cyfrowe) oraz
18 m?. Dopiero te są uzupełnia-
ne czymś ekstra, ale wtedy za-
zwyczaj są to nośniki na ścia-
nach szczytowych i poza tere-
nem zabudowanym, na przykład
wzdłuż głównych tras komuni-
kacyjnych. 

PPoojjaawwiiaajjąą ssiięę pprrooppoozzyyccjjee zzaa-
kkaazzuu nnoośśnniikkóóww LLEEDD-oowwyycchh.. 

Właśnie. Rozmawialiśmy już o
nowych technologiach. Nie mó-
wimy o starych ekranach cyfro-
wych, które nie miały możliwo-
ści zmiany natężenia światła, by-
ły źle sytuowane, mogły oślepiać
kierowców na skrzyżowaniach
albo męczyły nadmiarem bodź-
ców, bo były umieszczane w każ-
dym oknie. 

Mówimy o nowoczesnej tech-
nologii, której w Polsce właści-
wie prawie nikt nie zna. Chodzi
o nośniki oparte na tzw. syste-
mie inteligentnych matryc. Wy-
stawione w miejscach publicz-
nych na światło, nie potrzebują
uregulowań, że mają świecić w
dany sposób do zachodu słońca,
a potem inaczej od wschodu
słońca. Nośniki, o których mó-
wię, w czasie rzeczywistym, z
opóźnieniem maksymalnie jed-
nej sekundy, dopasowują się do
rzeczywistych warunków
świetlnych. 

Wyobraźmy sobie, że w
czerwcu mamy intensywne
światło słoneczne, a nagle przy-
chodzi burza i robi się ciemno.
Nośnik starego typu dalej świe-
ci równie ostro, choć światło jest
całkiem inne. Tymczasem nośni-
ki, które są dziś stosowane na
zachodzie Europy, Dalekim
Wschodzie, w USA czy Wielkiej
Brytanii, po prostu dopasowują
się do warunków i pogody. 

Jednocześnie można je zna-
komicie wykorzystać w sytu-
acjach kryzysowych lub w sys-
temie ostrzegania. W Bostonie
pomogły w okolicznościach ta-
kich jak nawałnica czy zamach.
W Dreźnie przydały się, gdy szła
fala powodziowa. Można na nich
emitować informacje o korkach,
objazdach itp. 

Nie wiem dlaczego miasta
prezentują stanowisko: „My tego
nie chcemy”. Bazują na złym do-
świadczeniu? Bo rzeczywiście
stare nośniki mogą być uważane
za złe, ale nie znaczy to, że nale-
ży odciąć się od tego, co przy-
nosi rozwój techniki. 

Miasta uczestniczące w tar-
gach w Cannes i Singapurze za-
biegają o status SMART CITY. A
smart city nie polega na tym, że
ma się metro, szybki tramwaj
albo odbudowało się dworzec
czy doprowadziło autostradę
na lotnisko. Nawet nie na tym,
że w mieście jest wszędzie do-
stęp do Internetu i można ba-
wić się smartfonem w każdym
miejscu. Smart city polega na
tym, że ludziom żyje się do-
brze, że mają także dostęp do
informacji w przestrzeni pu-
blicznej, że można się w niej
komunikować.

CCii,, kkttóórrzzyy pprrzzyyggoottoowwuujjąą
uucchhwwaałłyy,, pprraaccuujjąą nnaa ttyymm,, ccoo zzaa-
ssttaannee.. SSkkoorroo wwiiddzząą pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm śśwwiieeccąąccee eekkrraannyy LLEE-
DD-oowwee,, eekkssttrraappoolluujjąą jjee nnaa ccaałłąą
rreekkllaammęę eelleekkttrroonniicczznnąą.. MMoożżee
ttrrzzeebbaa ppooddjjąąćć ddzziiaałłaanniiaa eedduukkaa-
ccyyjjnnee??

Cały czas je prowadzimy. Edu-
kacja winna obejmować nie tyl-
ko reklamodawców i firmy.
Trzeba edukować społeczeń-
stwo, młodych, jak postępować
z przestrzenią, w jaki sposób w
niej funkcjonować i komuniko-
wać się. 

Wbrew temu, co głosi wiele
osób, celem naszej branży nie
jest zawładnięcie przestrzenią
publiczną, tylko funkcjonowa-
nie w niej w sposób przemyślany
i rozsądny. Żeby tak się stało,
trzeba brać pewne rzeczy pod
uwagę. Tymczasem w wielu
miastach po prostu stawia się
komunikacji w przestrzeni pu-
blicznej tamy. Na przykład w Ło-
dzi osoby przygotowujące
uchwałę krajobrazową okopały
się na stanowisku: „Nie, bo nie”.
Sąd administracyjny nie przyjął
wielu uwag wojewody i innych
podmiotów skarżących uchwałę.
Powiedział jednak, że prawo
miejscowe w uchwale krajobra-
zowej nie może regulować
spraw, których nie przewiduje
ustawa krajobrazowa. 

Gdyby poprawiono kilkana-
ście punktów w ustawie krajo-
brazowej, można byłoby stoso-
wać prawo wprost, literalnie. A
tak mamy problem. Główny za-
rzut sądu administracyjnego w
Łodzi dotyczył tego, że ustawa
mówi, że gmina może stanowić
strefy krajobrazowe, ale te stre-
fy w jej świetle muszą być do-
kładnie opisane. Nie wystarczy
mapka czy szkic.

CChhcciiaałłeemm jjeesszzcczzee ppoorruusszzyyćć ttee-
mmaatt mmuurraallii rreekkllaammoowwyycchh.. WW
pprrooppoozzyyccjjii uucchhwwaałłyy kkrraakkoowwsskkiieejj
jjeesstt ccaałłkkoowwiittyy zzaakkaazz tteejj ffoorrmmyy
rreekkllaammyy.. 

Moim zdaniem to źle. Dzieli-
my murale na trzy rodzaje: mu-
rale stricte artystyczne, murale
sponsorowane i murale rekla-
mowe. Na warszawskim Ursy-
nowie na przykład najwięcej
ubiegłorocznych projektów zgła-
szanych do budżetu partycypa-
cyjnego dotyczyło murali. Każdy
chciał mieć swój mural. I tych
murali jest mnóstwo, a ludzie
chcą ich jeszcze więcej. 

Tworzenie malowidła jest
przy okazji odnawianiem ściany.
Pieniędzy w budżecie partycy-
pacyjnym jest mało, w związku
z tym jakaś firma deklaruje:
„Dobrze, my tę ścianę odnowi-
my. Namalujemy mural, ale
chcemy tam nasze logo”. Pro-
ponowaliśmy, żeby tę sprawę
rozwiązać „procentowo”. Logo
może mieć określoną wielkość,
przykładowo 2 m? wpisane w
prostokąt. Może też być jakiś
procent powierzchni ściany. Al-
bo logo wkomponowane na
wzór tego, co firma Good Lo-
oking Studio zrobiła w Gdyni
dla Costa Coffee. 

CCoo zz sszzyyllddaammii??
Z szyldami też jest problem.

Pokazała to dyskusja w Zako-
panem. Zadowoleni będą ci,
którzy mają frontowe wejścia i
firmy od ulicy. Gorzej z tymi,
którzy mieszczą się w oficynie,
na zapleczu albo za rogiem. Ra-
dość zapanowała wśród właści-
cieli przedsiębiorstw ulokowa-
nych bezpośrednio przy Kru-
pówkach. Ale już przedsiębior-
cy, którzy mają firmy sto me-
trów od Krupówek, podnieśli
protest. Do tej pory ustawiali

sobie na rogu jakiś nośnik, któ-
ry do nich kierował. Teraz bę-
dzie musiał zniknąć.

W jaki sposób mają pokazać,
gdzie jest ich siedziba? Kto bę-
dzie wiedział, jak do nich tra-
fić? Przekonywanie, że poten-
cjalny klient sprawdzi w Interne-
cie, jest czystą demagogią. In-
ternet jest super dla ludzi, który
już są zdecydowani coś zrobić.
Kupić bilet na samolot, na po-
ciąg, na imprezę sportową, po-
szukać hotelu. Spójrzmy jednak
na typowego wczasowicza, któ-
ry wybiera się do górskiego ku-
rortu. Będzie sprawdzał w In-
ternecie, gdzie będzie mógł coś
kupić, zjeść albo zobaczyć? Nie,
raczej rozejrzy się dopiero na
miejscu. Będzie chodził, aż na
coś ciekawego się natknie. Naj-
prawdopodobniej nie poza
głównym deptakiem.

II jjaakk rroozzwwiiąązzaannoo sspprraawwęę ggóórraa-
llaa zz iinntteerreesseemm ssttoo mmeettrróóww oodd
KKrruuppóówweekk??

Jeszcze nie rozwiązano. To by-
ła wstępna dyskusja, nie ma na
razie propozycji. Górale są specy-
ficzni. Sami nie mogą się doga-
dać, co pokazuje choćby przy-
kład Gubałówki. Ale kiedy przyj-
dzie ktoś z zewnątrz, jednak po-
trafią coś uzgodnić. Tak się zda-
rzyło w Tatrach, gdzie górali po-
godził Hindus. Przyjechał,
przedstawił pomysł skipassów i
dwóch oświetlonych stoków.
Mówił po polsku. Górale przy-
szli, porozmawiali. Stwierdzili,
że Hindus jest obcy, czyli nie za-
leży mu tu na niczym innym, tyl-
ko na zarabianiu pieniędzy – na
tym, że oni będą zarabiać. Wszy-
scy podpisali się pod projektem,
choć nie mogli porozumieć się
przez lata. 

ŁŁaaddnnaa mmeettaaffoorraa tteeggoo,, ccoo ddzziiee-
jjee ssiięę ww rreekkllaammiiee zzeewwnnęęttrrzznneejj
mmiięęddzzyy ffiirrmmaammii.. 

Tak? Być może musi przyjść
ktoś z zewnątrz. Gdyby chciał
wejść taki potentat jak JC De-
caux, być może zmiótłby wszyst-
ko. I być może taka jest przy-
szłość polskiego rynku reklamy
zewnętrznej. Ja jednak wierzę,
że poradzimy sobie sami.

L e c h  K a c z o ń
F r a g m e n t  w y w i a d u  d l a  

„ M a r k e t i n g  p r z y  k a w i e ”

Jak widzę reklamę w
przestrzeni publicznej

MMaannuuffaakkttuurraa LLEEDD

GGddyynniiaa mmuurraall
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Runmageddon
Już w następny weekend 22 – 23 września w gminie Lesznowola odbędzie się Runmadeggon – ekstremalny bieg z przeszkodami.  Trasa Runmadeggonu przebiegać będzie w Mysiadle, na terenach po byłym

KPGO Mysiadło, gdzie obecnie znajduje się tor motocrossowy.  Dla dorosłych uczestników przygotowano trzy trasy o różnym stopniu trudności.  Intro, czyli 3 kilometry z 15 przeszkodami, Rekrut - 6 kilome-
trów i 30 przeszkód oraz Classic czyli  najdłuższą i najtrudniejszą formuła biegu licząca  12 kilometrów  i 50 przeszkód do pokonania. Na najmłodszych uczestników czekają dwie trasy Kids – 1-kilometrowy
tor z 10 przeszkodami dla dzieci w wieku 4-11 lat oraz Junior, czyli trasa dla młodzieży w wieku 12-15 lat o dystansie 2 km z 15 przeszkodami. Osoby nieco starsze – w wieku 16 -17 lat mogą wystartować w
biegu dla dorosłych – w formule Intro na dystansie 3 km , ale tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola zapraszają do udziału! Zapisy do 20 września do godz. 12.00 na stronie www.raunmageddon.pl.

Modernizacja Roku to
ogólnopolski, otwarty
konkurs dla inwestorów,
wykonawców i projektan-
tów obiektów, o długiej –
dwudziestodwuletniej
tradycji. Każdego roku

do rywalizacji o tytuł Mo-
dernizacji Roku dla zgła-
szanej inwestycji stają
osoby fizyczne, instytu-
cje, deweloperzy i samo-
rządy różnych szczebli z
całego kraju. 

Gmina Lesznowola jest wie-
lokrotnym laureatem tego kon-
kursu, a w tym roku odebrała
dyplomy i nagrodę Pełnomocni-
ka Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych za modernizację
Ośrodka Zdrowia w Mrokowie.  

Wyróżnienia podczas uroczy-
stej Gali na Zamku Królewskim
w Warszawie 28 sierpnia br.
odebrała wójt Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik. 

Samorząd gminy Lesznowo-
la jako jeden z pierwszych w
Polsce uchwalił miejscowe pla-
ny zagospodarowania prze-
strzennego dla prawie całego
obszaru gminy (koniec lat 90.)
oraz  przekształcił publiczną
służbę zdrowia (w 2001 roku).
Dziś na terenie Lesznowoli dzia-
łają dwa niepubliczne NZOZ-y,
a przychodnie znajdują się w
budynkach będących własno-
ścią gminy i dzierżawionych
spółce medycznej. To właśnie
jeden z tych obiektów został
zgłoszony do konkursu Moder-
nizacja Roku 2017 i zyskał
uznanie konkursowego jury
oraz pełnomocnika rządu. 

Prace budowlane związane z
modernizacją obiektu w Mroko-
wie obejmowały przebudowę
więźby dachowej i wymianę po-
krycia dachu, docieplenie bu-
dynku, wymianę podłóg, instala-
cji sanitarnej, gazowej, elektrycz-
nej i teletechnicznej, a także wy-
konanie nowej aranżacji po-
mieszczeń. Dokonano również
modernizacji kotłowni, łącznie
z wymianą pieca gazowego. Dla
zapewnienia ciągłości obsługi
ośrodka zamontowany został
stacjonarny agregat prądotwór-

czy, który w przypadku przerw
w dostawie prądu zabezpiecza
energię elektryczną dla całego
obiektu i wszystkich pracujących
w nim urządzeń. Dokonano
zmiany wentylacji grawitacyjnej
na mechaniczną, zapewniając
prawidłową wymianę powietrza
we wszystkich pomieszczeniach
budynku. W przebudowanym
poddaszu umieszczono urządze-
nia techniczne obsługujące bu-
dynek.  Ściany budynku zostały
docieplone, a stolarka okienna
wymieniona na nową, spełniają-
cą aktualnie obowiązujące nor-
my izolacyjności cieplnej.

Budynek nie posiada barier
architektonicznych i jest przyja-

zny zarówno dla osób niepełno-
sprawnych, jak i rodziców z ma-
łymi dziećmi. Funkcjonalne i
przestronne gabinety lekarskie,
doświetlone ciągi komunikacyj-
ne zwiększają komfort  pacjen-
tów i pracujących tam lekarzy.

Zadbano również o bezpo-
średnie otoczenie przychodni -
zainstalowano nowe energoosz-
czędne oświetlenie, posadzono
dodatkowe rośliny i drzewa igla-
ste, zamontowano stojaki na ro-
wery oraz ławki.  Całkowity koszt
modernizacji ośrodka zdrowia
wyniósł 1 415 516,59 złotych.

U G  L e s z n o w o l a  
F o t .  B i u r o  K o n k u r s u  

M o d e r n i z a c j a  R o k u

Ośrodek Zdrowia w Mrokowie - przyjazny dla pacjentów, komfortowy dla lekarzy

Modernizacja na 5+

KKoommffoorrttoowwoo ii bbeezz bbaarriieerr –– bbuuddyynneekk pprrzzyycchhooddnnii ppoo mmooddeerrnniizzaaccjjii

WWóójjtt MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk ooddbbiieerraa wwyyrróóżżnniieenniiee oodd MMiicchhaałłaa PPeellcczzaarrsskkiieeggoo –– ddyyrreekkttoorraa BBiiuurraa
PPeełłnnoommooccnniikkaa RRzząądduu ddss.. NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh
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Wybory samorządowe coraz bliżej 
– zagłosuj w na Ursynowie!

Oddać głos w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach samo-
rządowych może osoba zameldowana na terenie Dzielnicy Ursynów, jak rów-
nież osoba stale zamieszkała na jej terenie, nawet jeśli jest zameldowana w
innej miejscowości - pod warunkiem wpisania się do rejestru wyborców. Tak-
że osoby zameldowane na pobyt czasowy, jak również osoby, które nie są za-
meldowane pod żadnym adresem, ale stale zamieszkują na terenie Ursynowa,
by oddać głos na Ursynowie muszą zostać dopisane do rejestru wyborców.

Co trzeba zrobić, aby wpisać się do rejestru wyborców?
Każdy kto chce zostać dopisany do rejestru wyborców powinien złożyć w Delegaturze Biu-

ra Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursynów (Urząd Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawa), następujące dokumenty:

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
- pisemną deklarację – informację do rejestru wyborców;
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
Wniosek wraz z dokumentami można złożyć także w formie elektronicznej korzystając z plat-

formy e-PUAP.
Ważne!!! W celu przyśpieszenia procedury wpisania do rejestru wnioskodawca może zło-

żyć, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszka-
nia o stałym zamieszkiwaniu wnioskodawcy w lokalu.

Uwaga!!! Prezydent m. st. Warszawy ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku o wpisanie do re-
jestru wyborców. Złożenie wniosku po 16 października 2018 r. może uniemożliwić dokonanie
wpisu do rejestrów.

X Triathlon Warszawski 
– są jeszcze miejsca!

Już 15 września 2018 startują popularne zawody – X Triathlon Warszawski –
Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Triathlonie i Aquathlonie. Organizatorem
jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji wspólnie z Parkiem Kultury Po-
wsin oraz UKS G8 Bielany. Dzięki kilkuletniej współpracy każdego roku udaje
się zrealizować tę imprezę na bardzo wysokim poziomie.

400 metrów pływania, 10 km rowerem oraz 3 km biegu – to dystanse, z którymi zmierzą się
uczestnicy imprezy X TRIATHLONU WARSZAWSKIEGO. Przypominamy również, że nadcho-
dząca impreza – odznacza się bardzo amatorską formułą zawodów - nietypową, bo konkuren-
cja pływacka rozgrywana jest na pływalni.

Każdego roku przy okazji zmagań w triathlonie, zostanie zorganizowany także Aquatlon (200
metrów pływania, 1000 metrów biegu), skierowany jedynie do dzieci z roczników 2008-2003
oraz Triatlon Rodzinny - konkurencja sztafetowa dla rodzin. Po zakończonej rywalizacji zawod-
nicy będą mogli zregenerować siły przy posiłku z grilla, a na zakończenie imprezy organiza-
torzy zapraszają na słodką niespodziankę. 

Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów oraz potrzebne formularze znajdują się na stronie
https://www.ucsir.pl. W dalszym ciągu są jeszcze wolne miejsca. Zapisy trwaja do 13 wrześnie
2018 r. do godziny 15:00.

W Warszawie na każdy
1000 mieszkańców przy-
pada średnio około 800
zarejestrowanych aut.
Skutki tego stanu czujemy
każdego dnia, chcąc zna-
leźć miejsce parkingowe
pod swoim blokiem. 

W latach 70-tych i 80-tych
podczas budowy osiedli z wiel-
kiej płyty zakładano, że wystar-
czy, gdy powstanie na nich po
180 miejsc parkingowych na
każdy 1000 mieszkańców. Par-
kowanie jest szczególnie dokucz-
liwe na Imielinie, gdzie brak tych
miejsc jest najbardziej odczuwal-
ny. Dzielnica Ursynów powinna
temu zaradzić. 

Zaparkowanie w okolicach ul.
Hawajskiej, Hirszfelda czy War-
chałowskiego może nastręczać
sporo kłopotów i oprócz naba-
wienia się bólu głowy, wiąże się
z ryzykiem porysowania samo-
chodu. Jest to spowodowane
zwiększeniem się liczby aut przy
jednoczesnym dogęszczaniu
miasta. W ślad za tym często nie
idzie tworzenie nowych miejsc
parkingowych. W ostatnich kil-
kunastu latach zabudowano sze-
reg parkingów – na rogu. ul. De-
reniowej i Ciszewskiego, wzdłuż
al. KEN, przy parafii św. Tomasza
na Imielinie czy na rogu Dere-
niowej i Płaskowickiej. Na do-
miar złego budowa Południowej
Obwodnicy Warszawy zabrała
blisko 400 miejsc do parkowa-
nia, z których korzystali miesz-
kańcy Osiedla Kazury. Choć no-
we budownictwo posiada miej-
sca garażowe, to często oferuje
się je za bardzo wysokie stawki,
więc nie zawsze te stanowiska
są dostępne dla mieszkańców
sąsiednich bloków. 

Oczywiście, warto byłoby
przesiąść się z samochodu na
komunikację miejską, ale cały

czas nie jest ona dość konku-
rencyjna. Dojazd na Białołękę,
Wawer, czy do Ursusa może być
nie lada wyprawą, jeśli zrezy-
gnujemy z poruszania się au-
tem. Poza tym wiele osób w cią-
gu dnia musi odwieźć dzieci do
przedszkola, zrobić duże zaku-
py czy odwiedzić podczas pracy
kilka miejsc położonych w róż-
nych częściach Warszawy. W ta-
kich przypadkach samochód
staje się niezastąpiony. Dlatego
budowa nowych miejsc parkin-
gowych ciągle pozostaje ko-
niecznością. 

Stowarzyszenie PROJEKT
URSYNÓW, które reprezentuję,
idzie do wyborów do Rady
Dzielnicy Ursynów z postulatem
budowy 1000 nowych miejsc
parkingowych. Jest to niezbęd-
ne, aby uwolnić drogi pożaro-
we i osiedlowe uliczki od aut
zdesperowanych mieszkańców.
Zaparkowanie po godz. 20:00
pod blokiem graniczy z cudem –
mówi Piotr Pieńkosz (PROJEKT
URSYNÓW) – dlatego chcemy
to zmienić poprzez stworzenie
nowych miejsc do parkowania.
Gdzie takie miejsca miałyby po-
wstać? Po pierwsze planowany
po zakończeniu budowy tune-
lu POW park powinien mieć w

części przy ul. Kazury przestrzeń
do parkowania aut. Po drugie
istnieje możliwość zachęcenia
przez miasto stołeczne spół-
dzielni mieszkaniowych do roz-
budowy istniejących parkingów
– np. spółdzielnia Jary posiada
parkingi wielopoziomowe. Po
trzecie – istnieje sporo miejsc,
gdzie zmieściłyby się dodatkowe
miejsca do legalnego pozosta-
wienia auta. 

Dopóki nie istnieje konkuren-
cyjna komunikacja miejska, wy-
bór samochodu często staje się
koniecznością. Dlatego postu-
lujemy budowę 1000 nowych
miejsc parkingowych na Ursy-
nowie w kolejnej kadencji sa-
morządu!

M a c i e j  A n t o s i u k

Imielin potrzebuje miejsc parkingowych!
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Budowa ursynowskiego odcinka
Południowej Obwodnicy War-
szawy, a faktycznie tunelu bie-
gnącego wzdłuż ul. Filipiny  Pła-
skowickiej, rozpoczęła się w
marcu 2017 roku, zaś zakończe-
nie prac zaplanowane jest na
sierpień 2020. Jeszcze przed
rozpoczęciem prac wystąpiły
znaczne opóźnienia w zakresie
prac przygotowawczych. 

Jednym z głównych czynników było
długie oczekiwanie na wydanie przez
wojewodę Zezwolenia na Realizację In-
westycji Drogowej, umożliwiającej roz-
poczęcie tego etapu prac budowlanych.
Decyzja ta została wydana dopiero w
grudniu 2016 r. Również przedłużanie
się okresu zmiany lokalizacji Bazarku
Na Dołku generowało dalsze zagrożenie
opóźnieniami. Jednak sprzyjająca obec-
nie pogoda i intensywne tempo prac
wskazują, że zagrożenie opóźnieniem
znacznie zmalało.

POW jest niezbędna 
możliwie najszybciej

Potrzeba budowy obwodnicy połu-
dniowej była rozumiana od dawna.
Pierwsze projekty powstały ponad 50
lat temu, gdy wizja Ursynowa i jego
rozległość były w sferze mglistych wy-
obrażeń. Przebieg trasy wzdłuż obecnej
ul. Płaskowickiej został zatwierdzony
w 1978 r., ale współczesna postać ob-
wodnicy – po długotrwałych dysku-
sjach, protestach i negocjacjach warian-
tów – wyłoniła się dopiero w 2013 r.
Już nie jako autostrada wśród budyn-
ków, ale droga szybkiego ruchu, znacz-
nie mniej uciążliwa dla otoczenia  – bie-
gnąca przez Ursynów głównie pod zie-
mią. I ta właśnie koncepcja jest obecnie
realizowana. 

Tak poważna inwestycja miała uza-
sadnienie wynikające z konieczności
usprawnienia przejazdu przez Warsza-
wę. Zapotrzebowanie to potwierdziły
analizy prognoz ruchu, z których wyni-
kało, że w 2020 r. podczas godzin szczy-
tu porannego tunelem POW pod ul.
Płaskowickiej w obie strony będzie prze-
jeżdżać ok. 4740 pojazdów w ciągu go-
dziny, zaś podczas szczytu popołudnio-
wego ok. 5060 pojazdów. Natomiast
prognozy na 2035 r. , opracowane przez
GDDKiA w 2014 r., przewidywały, że
natężenie ruchu wzrośnie o blisko 50%,

wynosząc prawie 7520 pojazdów w cią-
gu godziny, czyli niemal 180 tys. po-
jazdów na dobę.

Przedsięwzięcie jest potężne. Odci-
nek A, czyli ursynowska część POW od
ul. Puławskiej do ul. Przyczółkowej ma
długość ok. 4,6 km. Koszt inwestycji to
ponad 1,2 mld zł, czyli z grubsza wypa-
da 261 mln zł za 1 kilometr trasy. Zada-
nie ursynowskie realizowane jest od
węzła Puławska (ale bez tego węzła)
do węzła Przyczółkowa (również bez
tego węzła). Obejmuje dwa węzły dro-
gowe:  Ursynów Zachód (rejon Gandhi
i Płaskowickiej) i Ursynów Wschód (re-
jon skarpy ursynowskiej) oraz tunel
pod Ursynowem. 

Tunel prowadzony będzie  m. in. pod
ul. Płaskowickiej i linią metra. To naj-
dłuższy budowany dotychczas tunel w
Polsce. Będzie miał ok. 2 km długości,
dwie jezdnie po 3 pasy ruchu (każdy 3,5
m szerokości) oraz pas awaryjny i dro-
gi ewakuacyjne szerokości 1 metra. Tu-

nel wejdzie pod ziemię pomiędzy ul.
Gandhi i ul. Pileckiego, a wychodzić
będzie na skarpie ursynowskiej. Wjazd
z Ursynowa na POW będzie możliwy
tylko w dwóch miejscach: poprzez wę-
zeł Ursynów Zachód oraz poprzez wę-
zeł Ursynów Wschód. Układ komunika-
cyjny nad tunelem zasadniczo się nie
zmieni.

Wzdłuż Płaskowickiej 
totalne wykopki

Na uruchomionym obecnie froncie
prac rzuca się w oczy biegnący równo-
legle do ulicy Płaskowickiej szeroki
wykop, poprzecinany tylko w kilku
miejscach prostopadłymi nitkami ulic

umożliwiających dojazd na drugą
stronę. Wykop nie jest tak głęboki – co
pamiętają może starsi – jak ten pod
budowę linii metra M1 łączącej Ursy-
nów ze Śródmieściem i dalej z Młoci-
nami. Wynika to z zupełnie innej tech-
nologii wykonania tunelu – obrazo-
wo mówiąc: metodą odkrywkową i
podstropową.

Po zdjęciu kilkumetrowej wierzch-
niej warstwy ziemi na plac wejdzie cięż-
ki sprzęt, przygotowujący teren do tech-
nologii podstropowej. Pierwszym eta-
pem, obecnie realizowanym na wielu
odcinkach, jest - upraszczając problem
- wbudowanie w głąb bocznych ścian,
tak zwanych ścian szczelinowych. Przy
grubości ok. 1 m będą sięgały głęboko-
ści kilkunastu metrów. Potem na górze
zwieńczone zostaną stropy i dopiero
spod tych stropów będzie wybierana
ziemia. Cała konstrukcja to jakby od-
wrócona litera U. Technologia ta nie
stwarza żadnego zagrożenia dla pobli-

skich budynków i jest wręcz  wskazana
do budowy tuneli w mieście przy gę-
stej zabudowie, nawet w odległości 40
cm od budynku. 

Gdy tunele zostaną wybudowane,
wzdłuż ścian  zainstaluje się czujniki,
które będą mierzyły przemieszczenia
gruntu z dokładnością nawet do 0,1
mm. Do czasu zakończenia całej budo-
wy odczyty będą dokonywane co 15
minut.

Budowa ścian szczelinowych jest
przedsięwzięciem dosyć skomplikowa-
nym. Pierwsza faza to wybudowanie
tzw. murków prowadzących. Są one
dobrze widoczne nawet z poziomu uli-
cy, jednak szczególnie wyraziście wi-

dać je z pewnej wysokości. Murki te po-
kazują zarys przebiegu ścian tunelu na
wielu odcinkach wzdłuż całej ursynow-
skiej trasy POW, miejsca wlotu od stro-
ny ul. Puławskiej i od strony ul. Rosoła.
Wzdłuż murków prowadzących wyspe-
cjalizowana maszyna, tzw. głębiarka,
wykonuje wąskie i głębokie wykopy, w
których umieszczane są stalowe zbroje-
nia, następnie zalewane betonem. Ca-
ły proces technologiczny wymaga wie-
lu zabiegów i nie może być przerwany,
dlatego już teraz zdarza się wykonaw-
cy kończyć prace po 22:00. Tak powsta-
łe boczne ściany to właśnie ściany szcze-
linowe i na nie od góry układane są
zbrojenia. Po zalaniu betonem powsta-
nie strop, tworząc odwróconą literę U,
spod którego zostanie wydobyta zie-
mia na powierzchnię. Po wydobyciu
ziemi pomiędzy dolnymi krawędziami
ścian szczelinowych układane będzie
zbrojenie, które wraz z zalanym beto-
nem utworzy dno tunelu. 

To oczywiście tylko uproszczony
schemat budowy. W praktyce beton jest
izolowany od wpływu wód grunto-
wych, ściany i sufit są odpowiednio wy-
kańczane, montowane są niezbędne in-
stalacje i wbudowana cała infrastruktu-
ra komunikacyjna. Jak widać, techno-
logia jest skomplikowana a zakres prac
bardzo szeroki. Niemniej, cały tunel bu-
dowany jest według przedstawionego
schematu. 

Schemat tych prac można było do-
brze obserwować przez szpary w odgra-
dzającym płocie w pobliżu skrzyżowa-
nia linii metra z jezdnią poniżej pozio-
mu al. KEN, w miejscu budowy pierw-
szego fragmentu tunelu POW – z czego

skorzystało bardzo wielu ursynowian.
Wszystkie fazy widoczne z ziemi za-
kończyły się już dosyć dawno. Obecnie
widać zabetonowaną konstrukcję, wła-
śnie wierzchni fragment tej odwróconej
litery U. Jednak najtrudniejsze prace
zaczynają się dopiero teraz. Powstanie
bardzo głęboki wykop podziemny, po-
nieważ tunel POW będzie przebiegał
pod linią metra. Prace dotychczas reali-
zowane na tym odcinku, poza budową
ścian szczelinowych i stropu, polegały
na wzmocnieniu istniejącego tunelu
metra, którego cały ciężar dotychczas
równomiernie rozkładał się na leżącym
pod nim gruncie. 

W ogólnym rozrachunku prace przy
kolejnych odcinkach od Puławskiej aż
do skarpy przebiegają według tego sa-
mego schematu. Czyli będą to: niezbęd-
ne rozbiórki (właściwie prawie wszyst-
kie już zrealizowane), przebudowa ko-
lidujących instalacji podziemnych, przy-
gotowanie terenu, wykopy, murki pro-
wadzące, ściany szczelinowe i strop,
dokładnie według tego wzorca.

W tej chwili wykonano już ponad 70
tys. metrów kwadratowych ścian szcze-
linowych, na których powstanie strop.
Swoje stropy mają już trzy fragmenty:
w rejonie al. KEN przy skrzyżowaniu z
linią metra, przy Pileckiego w rejonie
straży pożarnej i w rejonie ul. Migdało-
wej przy Natpollu. Praca wre i ciągle
nabiera tempa.

Utrudnień komunikacyjnych 
ciąg dalszy

Do zmian komunikacyjnych, kor-
ków zwłaszcza w godzinach szczytu,
zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Na-
uczyliśmy się szukania objazdów,
gdzie i którędy w zależności od pory
dnia. I jakoś się działo.  Jednak przed
nami kolejne zmiany. Wykonawcom
dosyć długo udawało się pracować bez
zamknięcia kilku ulic przecinających
ul. Płaskowickiej. Jednak od 21 wrze-
śnia  niezbędne będzie czasowe wyłą-
czenie z ruchu ul. Braci Wagów. Wła-
śnie w tym miejscu będą budowane
kolejne odcinki ścian szczelinowych
tunelu POW. Wjazd na osiedle w rejo-
nie ul. Braci Wagów będzie obecnie
możliwy tylko od ul. Belgradzkiej, a
zmiana organizacji ruchu będzie trwa-
ła przynajmniej rok. 

W związku z tym nastąpią również
zmiany w organizacji ruchu komuni-
kacji miejskiej. Zlikwidowany będzie
przystanek autobusowy Braci Wagów
01, natomiast dwa przystanki po prze-
ciwnej stronie ulicy pozostaną bez zmia-
ny. Również stosunkowo niedługo –
jeszcze w tym roku – można spodzie-
wać się zamknięcia ul. Lanciego. Wyko-
nawca zapewnia, że informację o ta-
kiej decyzji przekaże do wiadomości
przynajmniej z dwutygodniowym wy-
przedzeniem.

Na Ursynowie praca wreNa Ursynowie praca wre
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W najbliższą niedzielę 16 września 2018 r. o godz.
18:00 zapraszamy na Galę wręczenia nagród 35. kon-
kursu Warszawa w kwiatach i zieleni 2018. Obiekty z
Ursynowa także zdobyły nagrody!

Uroczystość odbędzie się w Amfiteatrze Wolskiego Centrum
Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17. Galę uświet-
ni koncert Jana Emila Młynarskiego z zespołem, który wystąpi z re-
pertuarem nawiązującym do przedwojennej rewii Warszawa w
kwiatach. Rozstrzygnięcie Konkursu na Ursynowie już wkrótce!

G r a ż y n a  W ó j t o w i c z  
O d d z i a ł  U r s y n o w s k i  To w a r z y s t w a  P r z y j a c i ó ł  W a r s z a w y

Warszawa w kwiatach 
i zieleni 2018

Przełomowe zmiany w ursynowskiej oświacie
W środę 12 września pod-
czas konferencji prasowej,
zwołanej przed budyn-
kiem Szkoły Podstawowej
nr 303 przy ul. Koncerto-
wej 4, kandydaci na rad-
nych koalicji Nasz Ursy-
nów i Otwarty Ursynów
zapowiedzieli przełom w
ursynowskiej oświacie. 

Ma on polegać zarówno na in-
westycjach w nowe obiekty, w
celu zlikwidowania zmianowo-
ści w szkołach i kolejek do żłob-
ków i przedszkoli, jak i szeregu
innowacji dla uczniów.

Oprócz już zaplanowanych
placówek na różnym etapie pro-
cesu inwestycyjnego, tj. żłobków
przy ul. Cynamonowej i ul. Kazu-
ry, przedszkola przy ul. Tanecz-
nej i szkoły przy ul. Zaruby, akty-
wiści przedstawili plan budowy
2 kolejnych żłobków przy ul. De-
reniowej/ul. Malinowskiego i ul.
Wełnianej przy Parku Moczydeł-
ko. Tereny te są przez obecne
władze dzielnicy przeznaczone
do zbycia. W pierwszym przy-
padku ma to być nieodpłatne
przekazanie terenów dla znanej
z aktywności deweloperskiej

spółdzielni Imielin, natomiast na
Kabatach działka ma zostać
sprzedana w przetargu.

– Ursynów ma deficyt działek
należących do miasta, a jedno-
cześnie duże potrzeby budowy
nowych obiektów użyteczności
publicznej, takich jak żłobki,
przedszkola i szkoły. Wyzbywa-
nie się przez dzielnicę tych nie-
licznych działek jest skandalicz-
ne, bo to jak sprzedaż sreber ro-
dowych, które zamiast służyć ko-
lejnym pokoleniom zostaną
przehulane. – skomentował
obecny na briefingu Piotr Gu-
ział, radny Warszawy.

Kolejne planowane inwestycje
oświatowe to budowa 2 zespo-
łów szkolno-przedszkolnych w
rejonie ul. Kłobuckiej oraz na
działce pomiędzy ul. Indiry Gan-
dhi a Szpitalem Południowym, a
także budowa przedszkola w re-
jonie ul. Kabackiej/Zaruby. Łącz-
nie w ciągu 3 lat miałoby powstać
2000 nowych miejsc w szkołach,
przedszkolach i żłobkach.

Koalicjanci zapowiedzieli rów-
nież wprowadzenie bezpłatnych
obiadów w szkołach dla wszyst-
kich dzieci, na wzór podobnego

rozwiązania w Łodzi, tablet edu-
kacyjny dla każdego ucznia, któ-
re to rozwiązanie było już testo-
wane w poprzedniej kadencji sa-
morządowej w dwóch ursynow-
skich szkołach, badania wad po-
stawy dla każdego rocznika dru-
go- i piątoklasistów, tak jak mia-
ło to pilotażowo miejsce w ka-
dencji 2010-2014, jedną godzinę
bezpłatnych zajęć dodatkowych
dla każdego ucznia dziennie i
przekazanie samorządom
uczniowskim budżetów do ich
wyłącznej dyspozycji w kwocie
początkowej około 10 tys zł na
szkołę, różną w zależności od li-
czebności danej szkoły.

Od nowej kadencji samorządu
wszystkie bez wyjątku ursynow-
skie szkoły miałyby prowadzić
oddziały integracyjne. Reakty-
wowane zostanie także Forum
Ursynowskich Rad Rodziców, ja-
ko reprezentacji przewodniczą-
cych rad rodziców wszystkich
placówek oświatowych, co  ra-
mach cyklicznych spotkań zna-
komicie usprawni komunikację,
a tym samym reakcję na potrze-
by, pomiędzy tym środowiskiem
a władzami dzielnicy.
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Radnego wybierają miesz-
kańcy. Radny ma obowią-
zek pomagać im, gdy go
potrzebują, jest ich przed-
stawicielem w rozwiązy-
waniu trudnych spraw w
miejscu, gdzie mieszkają–
tak w każdym razie nie-
gdyś tłumaczyłem dzie-
ciom podczas czytania w
przedszkolu rolę radnego.
I właśnie tak widzę rolę
radnego czy radnej. 

Na Ursynowie mamy 25 raj-
ców, jedni się przykładają bar-
dziej do mandatu, który otrzy-
mali od społeczeństwa, inni – co
tu dużo mówić–  robią mniej... 

Radnemu, który szanuje swój
mandat i obywateli, musi się
przede wszystkim chcieć. Chcieć
działać, poświęcać swój czas (na
ogół tzw. czas wolny), spotykać
się z mieszkańcami, rozwiązy-
wać niekiedy łatwe, innym ra-
zem bardzo trudne sprawy, pro-
blemy, zagadnienia. To musi być
ktoś z duszą społecznika, z ide-
ami, które jego lub ją będą na-
kręcały do działania, ktoś, kto
zamiast obejrzeć kolejny film,
posiedzi wieczorem w papierach
lub pojedzie na spotkanie z gru-
pą mieszkańców. 

Radni, którzy się angażują w
życie dzielnicy, pracują i działa-
ją na rzecz swojej okolicy i swo-
ich sąsiadów, a nie tylko uczęsz-
czają na komisje, sesje i głosują.
Są znani w urzędzie przez urzęd-
ników, którzy są tak ważni dla
organizmu dzielnicy jak krew
dla organizmu człowieka. Tym
radnym jest o wiele łatwiej roz-
wiązać problem mieszkańców
w urzędzie, bo wiedzą do kogo
się zwrócić. Radnemu ponadto
jest łatwiej „przełamać lody” z
urzędnikiem, bo w końcu radny
jest „swój”. Wiele razy się z tym
spotkałem, gdy moje odwiedze-
nie tego bądź innego pokoju w
ratuszu i umiejętne wytłumacze-
nie problemu skutkowało roz-
wiązaniem sprawy bądź nada-
wało jej szybszy bieg. 

Radny nie pracuje w urzędzie
na stałe i nie ma obowiązku w
nim całymi dniami siedzieć. Za-
dzwonił kiedyś do mnie telefon
„Dzień dobry, gdzie Pan jest, bo
mam problem”. Odpowiadam,
że jestem w pracy, a pani w słu-
chawce „Ale w którym pokoju,
bo nie mogę nigdzie Pana zna-
leźć, a w urzędzie jestem…”.
Radnym się jest po godzinach
pracy i niekiedy w trakcie pracy.
Istnieje coś takiego jak dyżury
radnego, od godziny do godziny
raz w tygodniu, w tym czasie
radny siedzi w urzędzie i teore-
tycznie czeka na mieszkańców.
Ta metoda sprawdzała się w
Gminie Ursynów w latach 1994-
1998, teraz są jednak media spo-
łecznościowe, komórki, maile,
można się szybko umówić o po-
rze, która pasuje obydwu stro-
nom. Mieszkaniec dzwoni do
mnie i mówi „Jest problem z dro-
gą, kiedy mogę do Pana
przyjść?”, odpowiadam „Ja
przyjdę, od razu zobaczę tę dro-
gę” czy inny problem. W moim

odczuciu lepiej się spotkać w te-
renie i zobaczyć na żywo pro-
blem, zrobić zdjęcie, które na-
stępnie trafi do interpelacji lub
innego pisma do ratusza.

Radny powinien żyć życiem
dzielnicy, odwiedzać i inicjować
wydarzenia, niekiedy je tworzyć,
spotykać się w ich trakcie z
mieszkańcami, słuchać i obser-
wować, zapisywać problemy, ale
również pomysły i myśleć, jak je
rozwiązywać bądź wprowadzać
w życie. Nie sposób znać wszyst-
kich problemów, radny ma obo-
wiązek je rozwiązywać, ale jeśli
mieszkańcy mu ich nie wskażą,
w większości przypadków nie
dowie się o nich.

Na koniec kadencji każdy rad-
ny powinien zrobić sobie rachu-
nek sumienia i opisać, co udało
mu się zrobić, zwłaszcza gdy pra-
gnie startować w wyborach i gdy
chce namawiać wyborców, że-
by na niego głosowali. Dokona-
nia można dzielić na wspólne i
osobiste. Wspólne czyli duże, wi-
doczne dla wszystkich, jak wy-
budowanie Domu Kultury, no-
wej ulicy czy szkoły. Jednakże w
takich przypadkach trudno
wskazać to jako dokonania oso-
biste danej osoby. 

Osobiste dokonania to działa-
nia, po których można poznać jak
bardzo dana osoba pracowała. 

Dla mnie osobiście dużym
osiągnięciem jest zainicjowanie i
stworzenie Ursynowskiej Ratu-
szowej Wyprzedaży Garażowej,
o której pisałem wiele razy na ła-
mach „Passy”. Impreza ta na sta-
łe zagościła na Ursynowie dzięki
projektowi, który złożyłem w te-
gorocznej edycji Budżetu Party-
cypacyjnego i głosom mieszkań-
ców – z pewnością będzie rów-
nież miała miejsce do końca
2019 roku. Co ciekawe, interpe-
lacja w sprawie garażówki była
moją pierwszą interpelacją, któ-
rą złożyłem w obecnej kadencji
Rady Dzielnicy Ursynów. 

Pierwszy na Ursynowie zdrój
wody pitnej w Parku Przy Ba-
żantarni, który zapoczątkował
potrzebę stawiania takich zdro-
jów wody pitnej w parkach, ale
również w ursynowskich szko-
łach, pierwsze trampoliny do
skakania dla młodych i starszych
w Parku Przy Bażantarni, stała
pielęgnacja przez Urząd Dziel-
nicy tzw. Naszego Parku przy
wyjściu z metra Kabaty, nowa
stacja Veturilo, która powstanie
przy Parku Przy Bażantarni, do-
prowadzenie do zatrudnienia
Pana STOPka, który pomaga
dzieciom ze szkoły przy ul. Mał-
cużyńskiego przejść bezpiecznie
przez jezdnię (ul. Belgradzka i
ul. Stryjeńskich) – to tylko nie-
które z moich działań, jakie mia-
łem zaszczyt przeprowadzić jako
radny Ursynowa.  

Praca radnego to także albo
przede wszystkim sprawy drob-
ne, sprawy, z których składa się
codzienność nas wszystkich takie
jak: wymiana starych ławek i ko-
szy na śmieci oraz zwiększenie
ich liczby, naprawa nawierzch-
ni, jezdni, chodników, ochrona

drzew przed wycinką, wymiana
studzienek kanalizacyjnych, za-
kup szafek na książki i buty do ur-
synowskich szkół, niwelacja ba-
rier architektonicznych. 

Osiągnięciem jest również
przewodniczenie przez całą ka-
dencję jednej z trudniejszych ko-
misji – Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska. Na komi-
sjach starałem się wysłuchać
mieszkańców i być po ich stro-
nie, tak było w kwestii Placu
Wielkiej Przygody (to była jedna
z bardziej burzliwych komisji w
tej kadencji), ul. Krzesanego i in-
nych ulic na Zielonym Ursyno-
wie, rozbudowy Galerii Kabaty,
przyszłości parków w tym Parku
Spadochroniarzy Armii Krajo-
wej i Parku Przy Bażantarni. Za-
wsze po komisjach starałem się,
żeby temat został dalej „pocią-
gnięty”, żeby nie został „zamro-
żony”. W większości przypad-
ków udało się, jednakże należy
pamiętać, że sprawy architekto-
niczne ciągną się latami, wybu-
dowanie drogi czy sygnalizacji
świetlnej niekiedy zajmuje nie-
stety za dużo czasu, żeby wszyst-
ko zakończyć w jednej kadencji.

Wiele spraw, problemów sta-
rałem się rozwiązać za pomocą
interpelacji, ale nie tylko. Roz-
mowy z burmistrzem, z poszcze-
gólnymi naczelnikami i urzęd-
nikami wiele razy pomogły mi
rozwiązać problemy mieszkań-
ców naszej Dzielnicy. 

Jako architekt krajobrazu, któ-
rym jestem z pierwszego wy-
kształcenia, starałem się doglą-
dać ursynowską zieleń, kosze-
nie trawy, pielenie, wykonywa-
nie niezbędnych oprysków, dba-
łość o nasadzenia, cięcia kory-
gujące, formujące, pielęgnacyjne
drzew, za które odpowiedzialny
jest Wydział Ochrony Środowi-
ska. W ostatniej edycji Budżetu
Partycypacyjnego złożyłem 24
projekty, wiele z nich zostało wy-
branych przez mieszkańców. M.
in. dzięki nim ponownie będzie-
my podziwiać tulipany w ursy-
nowskich parkach, na terenie
szkół i przedszkoli, poskaczemy
na trampolinach w parkach i
przy placach zabaw, pójdziemy
co miesiąc na ursynowską gara-
żówkę, a w okresie świąt Bożego
Narodzenia będziemy mogli po-
dziwiać piękną, większą niż do
tej pory iluminację świąteczną
wzdłuż Al. KEN. 

Tak przez ostatnią kadencję
ursynowskiego samorządu wi-
działem i pełniłem mandat rad-
nego naszej wspaniałej dzielnicy
w której mieszkam od zawsze.

21 października – wybory sa-
morządowe. Wybierzmy takich
radnych, których nie będziemy
się wstydzić, którzy są blisko nas
i którzy się tak po ludzku stara-
ją. Kampanię wyborczą bowiem
zaczyna się dzień po wyborach,
a nie miesiąc czy kilka miesięcy
przed nimi. 

K R Y S T I A N  M A L E S A
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Czy koty sprowadzają zagrożenia, czy
może raczej chronią przed zagrożenia-
mi? Takie pytania słyszymy niemal każ-
dego dnia, a zwłaszcza wtedy, gdy spoty-
kamy się z przypadkami zachorowań na
choroby odzwierzęce u ludzi lub gdy wi-
dzimy koty chore, wymagające pomocy
człowieka. Nie mniej ważnym elementem
jest wpływ kotów na życie innych zwie-
rząt w miejskim środowisku, zarówno
tych pożądanych – czyli ptaków, ale rów-
nież tych mniej lubianych, czyli np. my-
szy i szczurów. W przyrodzie bowiem
wszelkie relacje pomiędzy gatunkami
rządzą się prawami natury. Niestety do
tego wszystkiego „włączają się” organi-
zmy, których zdecydowanie nikt nie lubi
– a są to pasożyty.

Koty żyją w otoczeniu człowieka od wieków. Do-
skonale przystosowały się do życia w warunkach
wielkomiejskich, gdzie nawet pozostawione sa-
mym sobie, potrafią zdobywać przestrzeń życio-
wą, zdobywają pożywienie polując na małe gry-
zonie i ptaki (jak na drapieżników przystało), lub
rzadziej – żywiąc się resztkami ze śmietników.
Obecnie życie kotów miejskich jest łatwiejsze dzię-
ki osobom niosącym im pomoc, dbającym o ich
zdrowie m. in. poprzez szczepienia ochronne, czy
odrobaczanie. Zapobiegamy również nadmier-
nemu rozrostowi populacji wyłapując i sterylizu-
jąc „dzikie” miejskie koty. 

Zatem, czy stanowią one dalej zagrożenie epi-
demiologiczne dla ludzi? Czy faktycznie są źró-
dłem toksoplazmozy, toksokarozy, tęgoryjczycy,
pcheł, czy innych patogenów? Najprostsza i uczci-
wa, oparta na wiedzy naukowej z zakresu epide-
miologii odpowiedź brzmi – Tak! Ale czy zawsze
obecność kota oznacza rzeczywiste zagrożenie
dla człowieka? I tu odpowiedź brzmi – zdecydo-
wanie Nie! I jak to pogodzić?

Przyjmuje się, że koty zwykle tylko raz w swo-
im wieloletnim życiu wydalają inwazyjne oocysty
– ma to miejsce w pierwszych miesiącach życia.
Wykonywane badania serologiczne u dorosłych
kotów z wynikiem dodatnim wskazują jedynie na
to, że dany kot mógł kiedyś przejść zarażenie tok-
soplazmozą. Lecz o ile w danym momencie w od-
chodach kota nie stwierdza się oocyst to ozna-
cza, że jest zdrowy i nie stwarza zagrożenia, gdyż
nie jest siewcą oocyst do środowiska.

W przyrodzie relacje pasożyt – żywiciel powsta-
ły bardzo dawno, nawet nie wiadomo kiedy. Ale
dzisiaj wiemy, że kot stał się „wybranym” żywicie-
lem dla pierwotniaka o nazwie Toxoplasma gon-
dii. W organizmie kota pasożyt znalazł najlepsze
warunki do rozwoju, może się w jego organizmie
rozmnażać „płciowo” - co powoduje, że koty jako
żywiciele ostateczni rozsiewają w środowisku in-
wazyjne oocysty T. gondii. Kot, podobnie jak inne
zwierzęta oraz niestety ludzie, może również być
żywicielem pośrednim. W takim przypadku może
chorować równie ciężko jak ludzie. A psy? Przecież
żyją razem z kotami? No właśnie, psy są jedynie ży-
wicielami pośrednimi, czyli nie mogą wydalać
oocyst toksoplazm. W skomplikowany cykl życio-
wy T. gondii wplątane są również drobne gryzonie
(myszy, szczury), które żerując w otoczeniu zara-

żają się toksoplazmozą. Pierwotniaki powodują u
nich poważne zmiany w zachowaniu, tak że stają
się łatwym łupem drapieżników, czyli kotów. W ten
sposób domyka się „osiedlowy” cykl rozwojowy
pasożytów. A co z tego wynika dla nas – mieszkań-
ców osiedli ?Podchodząc do sprawy racjonalnie,
należy zacząć od stwierdzenia, że pomimo wszyst-
ko koty są potrzebne w naszym otoczeniu, bo sta-
nowią barierę ochronną przed gryzoniami, gdyż
wyłapują je z dużą skutecznością. Ważne jest by za-
dbać o ich zdrowie poprzez prowadzenie (w mia-
rę możliwości) profilaktyki chorób zakaźnych i
pasożytniczych. Zdrowe koty mają większą od-
porność i w mniejszym stopniu są podatne na roz-
wój chorób i inwazji pasożytniczych.

Oczywiście, konieczne jest nadzorowanie popu-
lacji, aby się nadmiernie nie namnożyły – robimy to
poprzez wyłapywanie nowych osobników i ich ste-
rylizację. Te zadania realizują ursynowscy wolonta-
riusze – pod ich opieką jest około 2000 zwierząt! Wy-
dział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów jest prekursorem i propagatorem tychże dzia-
łań, finansuje podstawowe zabiegi weterynaryjne
oraz przekazuje opiekunom karmę dla kotów wol-
no żyjących. Powinno się również pamiętać, żeby w
piaskownicach regularnie wymieniać piasek i za-
krywać je na noc przed kotami. Nie miejmy preten-
sji do kotów, że korzystają z takich miejsc jak z ku-
wet. Są to bardzo czyste zwierzęta, dbające o higie-
nę, a zakopywanie odchodów jest ich naturalnym,
instynktownym zachowaniem. To jest bardzo waż-
ne zadanie, gdyż w skażonej odchodami glebie for-
my inwazyjne pasożytów, a więc oocysty (tokso-
plazmy), czy jaja z larwami (glisty) – mogą prze-
trwać długie miesiące, a nawet lata. Do zarażenia
może wtedy dojść przez przypadkowe połknięcie
tych form inwazyjnych np. podczas zabawy w pia-
skownicy. Mówimy wtedy o chorobach brudnych rąk
– o zarażeniach drogą oralno-fekalną. 

Podsumowując: koty spełniają bardzo ważne
zadania w środowisku wielkomiejskim. Przede
wszystkim chronią przed inwazją myszy i szczu-
rów ograniczając zdecydowanie ich populację.
Należy pamiętać, że gryzonie są wektorami wie-
lu groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Zatem należy uznać, że kot w takim ujęciu stano-
wi najpoważniejszą, ekologiczną barierę ochron-
ną wobec ludzi – jest więc naszym sprzymierzeń-
cem, o którego warto zadbać. Rozsądne i skoordy-
nowane działania wpływają na ograniczanie ryzy-
ka epidemiologicznego – jednego z podstawo-
wych elementów zdrowia publicznego.  
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Kim tak naprawdę jest radny 
– sprawozdanie z minionej kadencji

Koty a sprawa ursynowska
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Ponad 30 tysięcy worecz-
ków ze świeżą, chłodną
warszawską kranówką
rozdali w czasie upałów
strażnicy miejscy.

Od lipca straż miejska we
współpracy z MPWiK częstowa-
ła mieszkańców warszawską kra-
nówką. Woda spełniała rygory-
styczne kryteria, miała datę waż-

ności i była przyjemnie chłodna.
Turyści oraz mieszkańcy miasta
z ulgą gasili pragnienie wodą roz-
dawaną przez funkcjonariuszy. 

Już pierwszego dnia akcji ca-
ły zapas wody został rozdany w
ciągu kilku godzin. Dzięki
MPWiK wody nie zabrakło.
Strażnicy miejscy w trakcie upa-
łów rozdawali dziennie około 3
tysięcy woreczków z chłodną
kranówką. Wspólna akcja straży
miejskiej i MPWiK cieszyła się
ogromną popularnością. Strażni-
cy rozdawali wodę w miejscach
chętnie odwiedzanych przez
mieszkańców i turystów, jak np.
parki, skwery czy place zabaw. 

Stołeczna kranówka jest wodą
średnio zmineralizowaną, co
oznacza, że w jej jednym litrze
znajduje się około 10 mg magne-
zu oraz 66 mg wapnia – biopier-
wiastków odpowiedzialnych za
prawidłowe funkcjonowanie na-
szego organizmu, m. in. właści-
wą pracę organów, budowę ko-
ści czy gospodarkę hormonalną.

Warszawiacy pili kranówkę
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Prawda o inwestycji Tesco na
Kabatach jest o wiele bardziej
skomplikowana niż się wydaje.
Plany rozbudowy hipermarketu
do monstrualnych rozmiarów
mają drugie dno, o którym pro-
mujący się przed nadchodzący-
mi wyborami czynownicy par-
tyjni oraz ich odpowiednicy z lo-
kalnych stowarzyszeń nie mają
bladego pojęcia. 

W tej publikacji nie będzie nazwisk i
nazw partii politycznych występują-
cych w tym samorządowym przedsta-
wieniu. Okres przedwyborczy jest bar-
dzo gorący i nie chcemy być posądzeni
o manipulacje, czy sterowanie opinią
publiczną. Będzie za to dużo faktów,
choć w tej pełnej niewiadomych sprawie
nie da się całkowicie uciec od spekula-
cji. Wrzask nad rozbudową “Tesco” na-
sila się wraz z nadejściem kolejnych wy-
borów samorządowych. Z ust kandy-
datów do rady dzielnicy szerokim stru-
mieniem płyną obietnice zablokowa-
nia inwestycji, bądź znacznego zmniej-
szenia jej rozmiarów. Tak było w 2014
r., kiedy członkowie lokalnej inicjaty-
wy składali mieszkańcom budynków
sąsiadujących z “Tesco” obietnice, że
zdołają zablokować rozbudowę hiper-
marketu. Wanda Zielińska – Baran, sę-
dzia Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego, rozwiała te mrzonki, ale stało
się to już po wyborach. W uzasadnieniu
wyroku (sygn. akt IV SA/WA 1764/14)
sędzia nie uznała racji mieszkańców,
którzy starali się dowieść, że rozbudo-
wa handlowego centrum narusza ich
prawo do życia bez hałasu, czyli interes
osobisty. Zapewne uznałaby ich racje,
gdyby wykazali naruszenie interesu
prawnego. Jest to szalenie trudne, ale
możliwe. 

Gra wskaźnikiem
W 2017 r. sytuacja powtórzyła się i

rok przed wyborami znów postanowio-
no zagrać “Tesco”. Rada dzielnicy Ursy-
nów zawnioskowała do miasta o
“zmniejszenie wskaźnika intensywno-
ści zabudowy do 0,5 i zwiększenie po-
wierzchni biologicznie czynnej do mini-
mum 25 proc.”. Inicjatywę należy uznać
za słuszną, ale obecnie niewykonalną.
Słuszną dlatego, że faktycznie “Tesco”
na Kabatach powinno mieć status mar-
ketu lokalnego, choćby ze względu na
bliskość zabudowy mieszkaniowej, za-
bytkowego rezerwatu Las Kabacki, jak
również wizerunek tego wychuchane-
go, ekologicznego i cieszącego się w ca-
łej Polsce prestiżem osiedla. Niewyko-
nalną zaś dlatego, że zmiana zapisów w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) musi być po-
przedzona zmianą zapisów w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego (SUiKZP),
które są dla planistów wiążące. To do-
syć żmudna procedura.

Tymczasem w uchwale podjętej przez
ursynowską radę nie ma jednego słowa
o dokonaniu korekty w studium. Nie-
znajomość procedur, czy klasyczny
przedwyborczy populizm? Ursynow-
scy radni wnioskują do miasta o zmniej-
szenie wskaźnika intensywności zabu-
dowy rejonu “Tesco” w mpzp, a co na to
miasto? 

Pani Marlena Happach, dyrektorka
miejskiego Biura Architektury i Plano-
wania Przestrzennego, przysyła w sierp-
niu radnym Ursynowa projekt uchwa-
ły Rady Warszawy o... “przystąpieniu do
sporządzania mpzp w rejonie ul. Wąwo-
zowej i Al. KEN”. Pani dyrektor w ogó-
le nie odniosła się do wniosku radnych
Ursynowa o zmniejszenie wysokości
wskaźnika. Skąd pomysł sporządzania
mpzp dla rejonu, którego znaczna część
jest już objęta miejscowym planem z
2008 r., a część po zachodniej stronie Al.
KEN została dawno zabudowana w spo-
sób intensywny i nie ma gdzie wsadzić
tam przysłowiowej szpilki? Być może
dyrektor Happach, wywodząca się z
SARP, planuje naprawienie popełnio-
nych przez planistów ponad dekadę te-
mu błędów, nie naruszając tym razem
przepisów? 

Aby wytłumaczyć Czytelnikom, czym
jest wskaźnik intensywności zabudo-

wy i jakie ma znaczenie dla mieszkań-
ców, musimy cofnąć się o 11 lat. Jesie-
nią 2007 r., a więc w czasach, kiedy
większość dzisiejszych aktywistów i
obrońców interesu publicznego nazwę
“Tesco” kojarzyło wyłącznie z zakupa-
mi, analizowaliśmy w redakcji “Passy”
wyłożony do publicznego wglądu pro-
jekt mpzp dla obszaru Kabaty – Połu-
dnie i ze zdumieniem skonstatowali-
śmy, że znacznie zawyżono wskaźnik
intensywności zabudowy. Z niewiado-
mych powodów autorzy planu wyzna-
czyli wskaźnik na poziomie 3,5, choć na
tym terenie SUiKZP, którego zapisy są
dla planistów wiążące, jasno określa je-
go wysokość maksymalnie na 1,5. “Pas-
sa” rozpoczęła trwający kilka miesięcy

medialny bój, podejrzewając, że pod-
wyższenie wysokości wskaźnika nie
mogło być li tylko wynikiem ludzkiego
błędu. Było to – naszym zdaniem, któ-
re podtrzymujemy do dzisiaj – świado-
me działanie grupy osób powiązanych
milionowymi interesami. 

Chodziło o kilkaset milionów
Co konkretnie oznaczałoby zaakcep-

towanie w 2008 r. przez ursynowskich
radnych wskaźnika w wysokości 3,5? 

Bezprawne zawyżenie go aż o dwa
punkty miało –  z punktu widzenia in-
westorów oraz chcącego rozbudowy-
wać się “Tesco”– znaczenie kluczowe i
w tym przypadku ważyło kilkaset milio-
nów złotych. Działka znajdująca się w
posiadaniu “Tesco” liczy około 4,5 ha
(45 tys. mkw), więc zgodnie z zapisem
w SUiKZP (1,5) hipermarket mógł roz-
budować się do mniej więcej 67 tys.
mkw. powierzchni użytkowej. Czyjaś
do dzisiaj nieustalona ręka wpisała jed-
nak do projektu mpzp wskaźnik 3,5, co
pozwoliłoby inwestorowi rozbudować
galerię handlową do monstrualnych
rozmiarów (157 tys. mkw). Obiekt był-
by większy od Galerii Mokotów. Jak
wielka różnica, jeśli chodzi o zarobek in-
westora, dzieli wskaźnik 3,5 od 1,5?
Wystarczy pomnożyć 10 tys. zł (bez-
piecznie ujęty koszt 1 mkw powierzch-
ni przeznaczonej do sprzedaży bądź
wynajęcia) wpierw przez 67 tys. mkw
(przy wskaźniku 1,5), a potem przez
157 tys. mkw (przy wskaźniku 3,5) i
porównać otrzymane wartości.

Szybko zrozumieliśmy w redakcji,
że gra idzie o gigantyczne pieniądze.
Nie mieliśmy wątpliwości, że ktoś to
starannie zaplanował, zorganizował i
czuwał nad realizacją, bo nieprawdo-
podobne było, by zdecydowano się na

zawyżenie obowiązującego wskaźni-
ka obarczone dużym ryzykiem wpad-
ki, ot tak sobie, dla żartu, bądź z pobu-
dek czysto altruistycznych, a potem
broniono go z niesłychana zaciekło-
ścią. Kiedy w grę wchodzą setki milio-
nów, nie ma żartów czy altruizmu. Po-
stawioną przez nas tezę potwierdzał
zdumiewający opór partyjnych rad-
nych, którzy bronili wskaźnika 3,5 ni-
czym niepodległości. W żaden sposób
nie można było przekonać ich, że rażą-
co naruszane jest lokalne prawo, jak
również interes okolicznych mieszkań-
ców. Byli głusi na argumenty przed-
stawiane przez “Passę oraz opozycyj-
nych radnych z obywatelskiego stowa-
rzyszenia “Nasz Ursynów”. 

Zepchnięci do defensywy usiłowa-
li negocjować wysokość wskaźnika do
2,5, jakby to był koński jarmark w Piąt-
ku. Prawdopodobnie ktoś nakazał
wprowadzenie partyjnej dyscypliny
w głosowaniu. Dopiero zderzenie z
furią przybyłych na sesję mieszkań-
ców Kabat podziałało niczym zimny
prysznic i zmusiło partyjną większość
do opowiedzenia się w głosowaniu za
wskaźnikiem 1,5. To wszystko zapi-
sane jest w protokołach sporządza-
nych podczas każdej sesji rady dziel-
nicy Ursynów. Pięcioro partyjnych
radnych z tamtej kadencji piastuje spo-
łeczny mandat do dnia dzisiejszego.
Czworo z nich macierzysta partia po
raz kolejny rzuciła do wyborczego bo-
ju, jedna ze wspomnianych osób kan-
dyduje do rady Ursynowa z okręgu V
(Kabaty).

Zakulisowy reżyser?
Kto był głównym rozgrywającym w

sprawie próby nielegalnego podwyż-
szenia  wskaźnika intensywności zabu-
dowy dla “Tesco”? Tego nie dowiemy się
nigdy, można jedynie spekulować. 

Rozbudowę “Tesco” należy w dal-
szym ciągu skrupulatnie kontrolować,
jest to obowiązek ursynowskich urzęd-
ników. To oni powinni wykryć w 2007
r. próbę zawyżenia wskaźnika dla hi-
permarketu, a nie dziennikarze lokal-
nej gazety. Proces rozbudowy hiper-
marketu nadal kryje w sobie wiele ta-
jemnic w postaci działań urzędniczych
niezrozumiałych dla przeciętnego
mieszkańca Kabat. Można je zrozu-
mieć dopiero po dokładnym zapozna-
niu się z zapisami ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. W art. 15, pkt. 2, podpunkt 6
czytamy: “Zasady kształtowania za-

budowy oraz wskaźniki zagospodaro-
wania terenu, maksymalna i minimal-
na intensywność zabudowy jako
wskaźnik powierzchni całkowitej w
odniesieniu do powierzchni działki bu-
dowlanej...”.  Ustawodawca nie dopre-
cyzował jednak, co należy uznać za
powierzchnię całkowitą zabudowy –
tylko kondygnacje nadziemne, co
praktykuje się w Warszawie, czy też
nadziemne i podziemne łącznie. W tej
sytuacji decyduje uznaniowość. 

Studia uwarunkowań, czyli polity-
kę miasta w kierunku zagospodaro-
wania przestrzennego, sporządza się
zgodnie z zapisami ustawy. W stu-
dium dla Warszawy podzielono stoli-
cę na trzy strefy (strefa śródmieścia

funkcjonalnego, strefa miejska oraz
strefa przedmieść) i wyznaczono im
wskaźniki intensywności zabudowy
BRUTTO (tego słowa nie ma w usta-
wie). Pod tabelą wyjaśnienie: “Przez
wskaźnik intensywności zabudowy
brutto należy rozumieć stosunek po-
wierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji NADZIEMNYCH budynków,
liczonej w zewnętrznym obrysie mu-
rów do powierzchni terenów”. Nie ma
słowa o włączeniu do powierzchni cał-
kowitej także kondygnacji podziem-
nych. A przecież z definicji są one tak-
że powierzchniami użytkowymi, cze-
mu zatem nie wlicza się ich do po-
wierzchni całkowitej? To ewidentny
ukłon w kierunku inwestorów i dewe-
loperów. 

Ale czy taka była wola ustawodaw-
cy? Czy brak doprecyzowania w usta-
wie terminu “powierzchnia całkowi-
ta” jest owocem zwykłego przeocze-
nia? A może było to działanie przemy-
ślane, by nadać urzędnikom przywi-
lej stosowania uznaniowości, co jest
złem najgorszym z najgorszych. W
sprawie rozbudowy kabackiego “Te-
sco” ktoś w 2007 r. poszedł na tak
zwanego maksa. Wskaźnik 3,5 przy-
pisany jest w studium wyłącznie śród-
mieściu funkcjonalnemu, samemu ją-
dru miasta, gdzie zagęszczenie jest
największe. Dla usług kształtuje się
on następująco: dla strefy miejskiej
1,5, dla przedmieść 1,2. Ursynów ko-
munikacyjnie jest strefą miejską, ale
administracyjnie (ze względu m. in.
na bliskość rezerwatu Las Kabacki)
strefą przedmieść. Tu znajdują się gra-
nice Warszawy. Dlatego już w trak-
cie tworzenia studium należało przy-
pisać obszarowi Kabaty – Południe
wskaźnik 1,2. Miałoby to odbicie w

uchwalonym w 2008 r. mpzp dla te-
go rejonu. Nie dopilnowano tego i
mamy to, co mamy.

Ważne studium uwarunkowań!
Chcemy uświadomić mieszkańcom

jak gigantyczne znaczenie ma dla nich
procedura uchwalania studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Tego raczej nie dowie-
dzą się od biegających po klamkach kan-
dydatów na radnych.  Hasła “tworzenie
studium” bądź “uchwalanie zmian w
studium” powinny być sygnałem alar-
mowym dla mieszkańca każdego miasta.
To w tym dokumencie ustala się bowiem
wysokość współczynnika intensywno-
ści zabudowy, a on z kolei decyduje czy
na danym terenie przewiduje się zabudo-
wę intensywną (zagęszczenie), czy  eks-
tensywną i określa wysokość zabudowy.
Plany miejscowe są kwestią wtórną, po-
nieważ ich twórcy opierają się na wy-
tycznych zapisanych w studium. Póź-
niejsze protesty mieszkańców przeciwko
zagęszczeniu zabudowy lub znacznej
rozbudowie obiektu nie mają żadnych
szans, nawet w sądzie. Władze rozłożą
bezradnie ręce, ponieważ wydały decy-
zję zgodną z zapisami lokalnego prawa,
a sędzia to potwierdzi.    

Jaką drogą zatem pójść, by poskro-
mić apetyty zagranicznego inwestora
mającego na celu  uszczęśliwienie
mieszkańców Kabat handlowym mo-
lochem? To jest do zrobienia, o ile urząd
na Ursynowie stanie się bardziej konse-
kwentny niż dotychczas w egzekwo-
waniu przepisów prawa. Kropka w
kropkę. Najmniejsze uchybienie musi
skutkować odrzuceniem wniosku. Na
przykład sprytna propozycja inwestora
zaliczenia urządzonego na dachu ga-
lerii “zielonego ogrodu” do powierzch-
ni biologicznie czynnej. Nic z tego, pa-
nie inwestorze, do powierzchni biolo-
gicznie czynnej zaliczamy wyłącznie tę
zlokalizowaną na rodzimym gruncie.
Czas skończyć z praktykowaną w dziel-
nicowych urzędach niepisaną zasadą
przyznawania wątpliwości w interpre-
tacji przepisów na korzyść inwestora.
Urząd posiada  narzędzia do wyegze-
kwowania w 100 proc. charakteru inwe-
stycji zgodnie z prowadzoną polityką
przestrzenną dzielnicy czy miasta. Nie-
stety, częściej stosuje je wobec osób pry-
watnych niż deweloperów. 

Rozbudowa “Tesco” jest tematem no-
śnym, gwarantującym pozyskanie wy-
borców. Nie wolno jednakowoż dopu-
ścić do tego, by przedwyborczy popu-
lizm wywołał dla dzielnicy i miasta fi-
nansowy kataklizm. Marlena Happach
dobrze o tym wie, dlatego w ogóle nie
odniosła się do wniosku ursynowskiej ra-
dy o zmniejszenie wysokości wskaźnika.
Gdyby bowiem do tego doszło, “Tesco”
miałoby wygraną sprawę o utracone ko-
rzyści, ponieważ w sposób ewidentny
naruszono by interes prawny inwestora
poprzez bezprawne zaniżenie w zapi-
sach mpzp wysokości wskaźnika w trak-
cie trwania procesu inwestycyjnego
(wszak wszczęto  procedurę mającą na
celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę). Taki manewr urzędników sę-
dzia mógłby uznać za niedopuszczalny,
ponieważ wcześniej nie dokonano sto-
sownej korekty w studium uwarunko-
wań. Według naszych wyliczeń, kon-
sultowanych ze znawcami tematu, “Te-
sco” mogłoby żądać od 166 do 180 mln
zł z tytułu utraconych korzyści. Dlatego
do walki z “Tesco” należy użyć rapiera,
a nie maczugi. 

Przypominamy historię rozbudowy
kabackiego hipermarketu, ponieważ
ludzka pamięć jest zawodna. Gdyby-
śmy w redakcji “Passy” nie wykryli w
2007 r. bezprawnego zawyżenia wskaź-
nika intensywności zabudowy dla “Te-
sco” do wysokości 3,5 i nie ujawnili te-
go faktu szerokiej publiczności, to przy
skrzyżowaniu Wąwozowej i Al. KEN do-
minowałby dzisiaj handlowy gigant
wielkości Galerii Mokotów. To także
glossa do tych, którzy próbują dzisiaj
zbijać na rozbudowie “Tesco” kapitał
polityczny i przypinać na swoich pier-
siach ordery, na które niczym sobie nie
zasłużyli. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Jak to z rozbudową TESCO kiedyś się zaczęło

Inwestycyjny przekręt mógł się udać...

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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TIFF, czyli Międzynarodo-
wy Festiwal Filmowy w To-
ronto to impreza, od któ-
rej przebiegu często zależy
być albo nie być produkcji,
które ubiegają się o naj-
wyższe laury, z Oscarem
na czele.

Impreza, zapoczątkowana w
1976 roku przez trzech produ-
centów filmowych – Billa Mar-
shalla, Dusty’ego Cohla i Henka
van der Kolka, pierwotnie nazy-
wana była Festiwalem Festiwali
– przeglądem najważniejszych
premier z innych imprez filmo-
wych z całego świata. Z czasem
nazwę zmieniono na Toronto In-
ternational Film Festival, a dzię-
ki wysiłkom ekipy prowadzącej
oraz silniejszej i lepszej promocji,
prestiż imprezy wzrastał. Wkrót-
ce wydarzenie stało się nie tylko
miejscem międzynarodowych
premier, lecz także jedną z naj-
ważniejszych imprez na mapie
filmowego świata i przepustką
do sukcesu. Prawdziwym po-
czątkiem Oscarowego wyścigu. 

Jedenaście dni festiwalu wie-
lokrotnie stawało się papierkiem
lakmusowym odbioru widowni
i prawdziwym testem tego, któ-
re filmy zagoszczą na ustach i w

umysłach widzów w nadchodzą-
cych miesiącach. Najważniejszy
laur Festiwalu to bowiem Nagro-
da Publiczności, przyznawana
przez każdego jej członka w ofi-
cjalnym głosowaniu.

Każdego roku przez drzwi
dziesięciu sal kinowych i wido-
wiskowych przewija się ponad
czterdzieści tysięcy ludzi. Zdają
się oni być niemal nieomylni w
swoich wyrokach i zachwytach
nad poszczególnymi produkcja-
mi. Dość powiedzieć, że w ostat-
nich latach zwycięzcami zostały
takie dzieła jak: „Trzy billboardy
za Ebbing, Missouri” Martina
McDonagha, „La La Land” Da-
miena Chazela, „Room” Len-
ny’ego Abrahamsona, czy „Znie-
wolony. 12 years a Slave” Ste-
ve’a McQueena, czyli obrazy,
które zgarnęły łącznie dwana-
ście Oscarów oraz ponad sto
pięćdziesiąt wszelkich innych
prestiżowych wyróżnień.

Pisząc te słowa, znajdujemy
się na półmetku tegorocznej edy-
cji. Nie widać jeszcze wyraźnych
kandydatów do najważniejszej
nagrody, choć kilka produkcji
zdaje się pojawiać na ustach wi-
dzów częściej od innych. Z wszel-
kich stron spływają zachwyty na

temat debiutu reżyserskiego ak-
tora Bradleya Coopera (seria
„Kac Vegas”), czyli filmu „Naro-
dziny Gwiazdy”. Jest to kolejna
wersja historii początkującej
gwiazdy estrady, która kilkakrot-
nie gościła już na ekranach, pier-
wotnie w 1937 roku w filmie o
tym samym tytule. W najnow-
szej wersji zobaczymy piosen-
karkę Lady Gagę. „Gaga zgarnie
dwa Oscary – za rolę i  piosenkę”
– zdradził rozentuzjazmowany
kanadyjski dziennikarz po po-
kazie filmu.

Dużo dobrego słyszy się także
o filmie „Wdowy” Steve’a McQu-
eena – intrygującym thrillerze o
trzech kobietach, które zostają
przyparte do muru po śmierci
mężów i muszą teraz same wy-
konać zaplanowany przez nich
duży skok na kasę. Scenariusz
do filmu powstał we współpracy
z Gillian Flynn, autorką „Zagi-
nionej Dziewczyny” i „Ostrych
Przedmiotów”, których adapta-
cje zyskały ogromną przychyl-
ność krytyków i publiki.

W kuluarach prowadzone są
też pełne zachwytów rozmowy
na temat „Zimnej Wojny“ Pawła
Pawlikowskiego i ewentualnych
nominacji nie tylko dla samego

filmu, czy reżysera, ale nawet
za zdjęcia, czy dla głównej aktor-
ki – Joanny Kulig. Coraz częściej
powtarza się też, że film, który
wrócił z Festiwalu Filmowego
w Cannes, gdzie odbyła się jego

światowa premiera, z laurem za
Najlepszą Reżyserię, może zy-
skać nominację nie tyle w kate-
gorii Najlepszy Film Nieangiel-
skojęzyczny, co wręcz statuetkę
za Najlepszy Film. Jak będzie w

rzeczywistości? Przekonamy się
już wkrótce! Toronto Interna-
tional Film Festival na pewno
może tylko przyczynić się do
sukcesu!

M i c h a ł  K a c z o ń

Oscarowy los waży się w Toronto
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Podpisy pod listami 
to sprawa poważna

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, w przypadku gmin powyżej 20 tys.
mieszkańców oraz w dzielnicach War-
szawy, komitet chcący zgłosić kandy-
datów do rady gminy lub rady dzielni-
cy, musi zebrać przynajmniej 150 pod-
pisów. W przypadku dużych partii lub
stowarzyszeń jest to problem niewielki.
Wystarczy postawić swoich ludzi w do-
brych punktach i cierpliwie zapraszać
przechodniów do podpisywania list.
Prowadzący aktywną działalność spo-
łeczną nie muszą specjalnie agitować,
gdyż na swoim terenie są znani. W trud-
niejszej sytuacji są małe, mniej znane
stowarzyszenia czy ugrupowania lokal-
ne, które chcą wylansować swoich
przedstawicieli na arenie samorządo-
wej. Chętnych wielu, miejsca mało. Jed-
nak w ostatecznym rozrachunku, uru-
chamiając dodatkowo krewnych i zna-
jomych, pracując sumiennie i uważnie,
zazwyczaj ten pierwszy próg 150 pod-
pisów udaje się pokonać. Uważna pra-
ca jest niezbędna, gdyż jakikolwiek błąd
we wpisie czy brak  lub nieczytelność
wymaganych danych, nawet literów-
ka, skutkują nieważnością tego podpi-

su. Dlatego komitety starają się mieć
na wszelki wypadek rezerwę podpisów
ponad minimum.

Toteż komitety i członkowie tworzą-
cych je podmiotów pracują pełną parą.
Codziennie w ruchliwych miejscach Ur-
synowa można spotkać aktywistów z
tablicami i banerami organizacyjnymi,
przekonujących przechodniów do zło-
żenia podpisu popierającego listy kan-
dydatów. I tu paradoks – chodzi o po-
parcie kandydatów w sumie jeszcze nie-
znanych wyborcom. Zachętą ma być
działalność organizacji, czasem jakieś
widoczne efekty, ale najczęściej plany,
zamiary i wizje. A ursynowianie to na-
ród i nieufny, i już dosyć krnąbrny. Przy-
glądając się pracy różnych agitatorów
wyborczych, szereg razy słyszałem, jak
nagabywane osoby odpowiadały pyta-
niami: „A co konkretnie zrobiliście?,
„Nie mówcie o planach ale o efektach!”,
„Co to za ludzie, którzy będą na li-
stach?” No ale jednak od czasu do cza-
su ktoś podpisuje, zwłaszcza jeśli agita-
tor jest rozumny, potrafi zachęcić i od-
powiedzieć na pytania. Toteż pierwsze
kryterium 150 podpisów, o ile tylko or-
ganizatorzy uważnie sprawdzą, dobrze
przeliczą głosy  i jeszcze zadbają o jakąś
nadmiarową rezerwę,  raczej nie po-
winno stanowić bariery zaporowej. 

Trzaskowski ciągle 
na Ursynowie

W innej sytuacji są kandydaci na pre-
zydenta. Ich kampanie trwają już od ja-
kiegoś czasu, a celem bieżącym jest pro-
mowanie wizerunku, siebie i własnego
programu wobec przyszłych wyborców.
I Rafał Trzaskowski, i Patryk Jaki, próbu-
ją przebijać się wzajemnie pomysłami i

argumentami, wspaniałymi wizjami i
obietnicami ich realizacji.  Dlatego waż-
ny jest kontakt bezpośredni z wyborca-
mi, bo nic nie działa tak skutecznie, jak
słuchanie wypowiedzi. Wiadomo, że czy-
tanie, zwłaszcza dłuższych tekstów, z
różnymi argumentami i na dodatek ze
zrozumieniem, jest dla wielu osób żmud-
ne i męczące. Dlatego też łatwiej i przy-
jemniej jest posłuchać bezpośrednio. 

Patryk Jaki mieszka w Aninie, Rafał
Trzaskowski na Ursynowie, i ta sytu-
acja stwarza Trzaskowskiemu w kon-
tekście spotkań z wyborcami i mediami
wygodniejszą sytuację, z której zresztą
skutecznie korzysta. 

Każdy z kandydatów ma zaliczone
przynajmniej po dwa duże spotkania z
ursynowianami. Ale Trzaskowski, ma-
jący na trasie wylotowej do centrum po
drodze Ursynów, dobrze wykorzystuje
tę sytuację, uzyskując “małe punkty”
promocyjne, nawet podczas tylko krót-
kich spotkań czy briefingów dla prasy
właśnie na terenie Ursynowa. 

Taka sytuacja miała miejsce w ostat-
nią niedzielę 9 września, gdy dłuższy
rajd do Wilanowa i dalej rozpoczął ur-
synowskim briefingiem w pobliżu prze-
niesionego tymczasowo Bazarku Na
Dołku. Miejsce świetne, bardzo inten-
sywnie uczęszczane w weekendowe
dni w godzinach około południowych.
Liczni przedstawiciele mediów i efek-
townie wyglądające stanowiska ope-
ratorów kamer telewizyjnych stanowi-
ły idealne tło, przyciągające zawczasu
uwagę ludzi. Wśród mediów bardzo
liczna grupa działaczy PO z Ursyno-
wa, wraz z burmistrzem, i przedstawi-
ciele koalicjantów Nowoczesnej i Koali-
cji Obywatelskiej. Wszyscy uśmiech-
nięci, przyjaźni, rozdając ulotki, zachę-
cali do podpisywania list popierających
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platfor-
ma-Nowoczesna – Koalicja Obywatel-
ska. I faktycznie, przy kilku stanowi-
skach z listami ciągle byli jacyś ludzie
podpisujący formularze, pomimo że
całkiem niemało osób przechodziło
obojętnie obok. I sam Rafał Trzaskow-

ski wśród ludzi, również uśmiechnięty,
rozdawał ulotki, rozmawiał – i spra-
wiał pozytywne wrażenie. 

Briefing dla mediów
i dla ludzi

Punktualnie o godzinie 13  cała świ-
ta koalicjantów ustawiła się wokół Trza-
skowskiego i mikrofonu i ... nie usły-
szeliśmy właściwie nic nowego. Na po-
czątek jedno zdanie, że rozszerzyła się
Koalicja Obywatelska. A potem kilka
wypowiedzi ogólnikowych – informa-
cja, że w całym kraju rozpoczęła się ak-
cja zbierania podpisów, że w Warszawie
jesteśmy w każdej dzielnicy i akcję zbie-
rania podpisów będziemy kontynu-
ować. Właściwie nic nowego, znane
sprawy, ale tego słuchało się przyjem-
nie. I najważniejsze: kandydat był
wśród ludzi, obywateli, i mówił do niech
bezpośrednio. Niby briefing dla me-
diów, ale wśród licznych przechodniów,
którzy z zainteresowaniem przygląda-
li się i przysłuchiwali temu wydarze-
niu. To się liczy i dla wielu osób bezpo-
średnia obecność kandydata jest ważna
i zapewne może wpłynąć już za kilka ty-
godni na kierunek głosowania. Pytanie
ze strony mediów było tylko jedno –
dotyczące stosunku Trzaskowskiego do
pomysłu Patryka Jakiego stworzenia
19 -tej dzielnicy wzdłuż Wisły, która by-
łaby miejscem nowoczesnej zabudowy
mieszkalnej i rekreacyjnej, terenem spa-
cerowym z obiektami wypoczynku, ka-
wiarenkami, obiektami kulturalnymi.  

– Warszawiacy, w przeciwieństwie
do mediów, nie pytają mnie o propozy-
cje Patryka Jakiego ale o propozycje
dla Warszawy – odpowiedział jakby
trochę poirytowany kandydat na prezy-
denta. – Ta 19. dzielnica już jest, zresz-
tą wczoraj tam byliśmy. To hasło, bo
Wisła jest tą 19 -stą dzielnicą. To jest
miejsce rekreacji, miejsce spotkań war-
szawiaków. Wczoraj byliśmy na bul-
warach i właśnie tam świętowaliśmy.
Jeśli chodzi o propozycję miasta cyfro-
wego, miasta nowoczesnego, my o tych
“nowych propozycjach” mówimy od
wielu miesięcy. Proszę zerknąć do mo-
jego programu, takich propozycji już się
pojawiło mnóstwo – stwierdził Rafał
Trzaskowski, kończąc briefing. Okla-
ski, zadowoleni ludzie, uśmiechnięte
twarze, podobało się. Znów rozdawa-
nie ulotek, przyjazne rozmowy. Tym

się zdobywa ludzi, oni tak lubią. To tyl-
ko ‘małe punkty’, ale jeśli jest ich wię-
cej, mogą stać się przysłowiowym ję-
zyczkiem u wagi. 

Ursynowski “Hyde Park” 
dla aktywnych

Rafał Trzaskowski z kilkoma osobami
odjechał na kolejne spotkanie wyborcze
do Wilanowa, natomiast w ursynow-
skim “Hyde Parku”, bo chyba tak najle-
piej można określić teren w pobliżu Ba-
zarku Na Dołku, członkowie PO wraz z
koalicjantami nadal pracowicie zbiera-
li podpisy potrzebne do zarejestrowania
list z kandydatami. Znów uśmiechy, za-
interesowani zostawiali swoje podpisy,
niezainteresowani szli w swoją stronę. 

Nasz “Hyde Park” tętni życiem cały
czas, w praktyce już od momentu prze-
niesienia Bazarku na miejsce dawnej
pętli autobusowej przy ul. Polaka 1. Pra-
wie co weekend odbywają się tam pre-
zentacje, protesty, akcje zbierania pod-
pisów itp. działania nie tylko stowarzy-
szeń lokalnych, ale nawet dzielnico-
wych grup politycznych. Równie chęt-
nie zaglądają tam aktywiści zbierający
podpisy na potrzeby rejestracji list kan-
dydatów do samorządu dzielnicy, jak i
politycy z górnej półki – kandydaci na
prezydenta Warszawy. Niekiedy wyda-
rzenia następują jedno po drugim lub
nawet realizowane są jednocześnie, mi-
mo swej względnej konkurencyjności.
Tak było np. w końcu czerwca br., gdy
Projekt Ursynów zapowiedział hucznie
i z dużym wyprzedzeniem w tym miej-
scu protest przeciwko brakowi filtrów w
wyrzutniach spalin z POW – i jedno-
cześnie inne organizacje i politycy lokal-
ni zorganizowali w tym samym miejscu
i czasie “Pakt na rzecz filtrów POW”.
W odpowiednim momencie przedsta-
wiciel Projektu Ursynów podpisał ra-
zem z innymi uczestnikami “Pakt”, po
czym znów oddzielnie uczestnicy kon-
tynuowali akcje w swoich kółkach zain-
teresowań. 

Ursynowski “Hyde Park” niewątpli-
wie przeżyje swój kolejny okres świet-
ności w momencie rozpoczęcia kam-
panii kandydatów na dzielnicowych
radnych. Dzięki centralnej lokalizacji i
odwiedzających Bazarek nawet z odle-
głych miejsc Ursynowa, teren sąsiadu-
jący ma szanse być długo swoistą ago-
rą Ursynowa.

Walka o prezydenturę Warszawy, komitety wyborcze intensywnie szukają podpisów

Rafał Trzaskowski pilnuje Ursynowa

Zbliżające się wybory samorządowe wywołują coraz większe
emocje. Termin ich jest bliski, zaplanowany na 21 października.
Komitety wyborcze zostały już zgłoszone i zarejestrowane. Jed-
nak zgodnie z harmonogramem Państwowej Komisji Wyborczej,
poszczególne komitety, zamierzające do 17 września 2018 r. zgło-
sić kandydatów do rady w gminie, muszą zebrać odpowiednią
liczbę podpisów popierających osób, aby zarejestrować listy swo-
ich kandydatów. 

Przez kilka lat różni nie-
udani politycy próbowali
obrzucić mnie błotem, że
walczę o przeniesienie i
uratowanie Bazarku Na
Dołku. Po mojej stronie
była konsekwencja, praw-

domówność i transparent-
ność, po ich obrzydliwe
pomówienia. Tak, kandy-
dowałem do Rady Dzielni-
cy z list Platformy Obywa-
telskiej z hasłami obrony
Bazarku Na Dołku. 

Tak, nie kryłem, że wywodzę
się ze środowiska Bazarku. Tak,
wyborcy zaufali mi i powierzyli
mandat radnego. Nie, nigdy nie
miał miejsce żaden konflikt inte-
resów. Nie, nigdy nie wykorzy-
stałem swojej pozycji do tego,
żeby coś załatwić „naokoło”. Nie
prowadzę żadnej działalności
gospodarczej na Bazarku. 

Obiecałem, że zrobię wszyst-
ko, aby przenieść Bazarek w

miejsce czasowej lokalizacji i do-
trzymałem słowa. Mnie chodzi-
ło o to, żeby przenieść i ocalić
Bazarek Na Dołku dla ludzi i nig-
dy tego nie ukrywałem. Obieca-
łem to wyborcom. Liderowi ata-
kującego mnie Otwartego Ursy-
nowa chodziło o to, by wypły-
nąć na uprzykrzaniu życia klien-
tom Bazarku. Oczywiście skrzęt-
nie ukrywał swoje intencje. Ma-
ło kto, go dziś pamięta. Prawdą
jest to, że w nowym miejscu na-
stąpiłby konflikt interesów, więc
zawczasu wycofałem się z władz
Stowarzyszenia Kupców. Dlate-
go przepraszam, że nie mam
obecnie wpływu na to, co z Ba-
zarkiem robi jego obecny zarząd.

Teraz powstaje problem gdzie
docelowo powinien znajdować
się bazarek? Problem ten pojawi
się po wybudowaniu POW, czyli
w 2020 roku. Przypomnę, że oso-
by wrogie bazarkowi nie miały
żadnych pomysłów na przetrwa-
nie bazarku. Przed wyborami
(tylko wtedy przypominają sobie
o mieszkańcach) w 2014 roku
stwierdzili, że będą walczyli o
ocalenie bazarku po wybudowa-
niu POW. Główną przesłanką tej
walki było to, że zupełnie nie mie-
li pomysłu na tymczasową loka-
lizację bazarku. Nie zastanawia-
jąc się co stanie się z kupcami i
klientami przez 3-4 lata budowy.
Jako człowiek mający bardzo du-

że doświadczenie w prowadze-
niu działalności gospodarczej, je-
stem pewien, że klienci bazarku
odzwyczailiby się od zakupów na
bazarku, a kupcy rozeszliby się
po wszystkich wolnych terenach
Ursynowa. Powstałby chaos i nie-
zadowolenie wszystkich grup
społecznych. Bazarek powinien
wrócić w to samo miejsce co daw-
niej, może powinien być miejskim
bazarkiem, dofinansowanym
przez miasto tak jak np. bazarek
w Falenicy. Inwestycja w Faleni-
cy ma kosztować miasto 20 mln zł
i ma być dumą regionu. Takimi fi-
nansami nigdy nie będą dyspono-
wać kupcy bazarku. Dlatego uwa-
żam, że aby to miejsce działało
jako centrum lokalne, aby ludzie
mogli tu się spotyka

Robiąc zakupy, należałoby po-
móc kupcom zorganizować
możliwie najlepsze warunki w

których będziemy mogli korzy-
stać również my – klienci. Baza-
rek swoją estetyką musi sprostać
planom budowy parku linearne-
go. A już dzisiaj wiemy, że park
linearny, pod względem skali i
rozmachu będzie można porów-
nywać do bulwarów wiślanych.

Obiecuję, że Bazarek prze-
trwa. Znajdzie należne sobie
miejsce nie na peryferiach, ale
tam gdzie ludzie robią zakupy.
Bo Bazarek Na Dołku to dobro
wspólne, kluczowy element ży-
cia codziennego ursynowian.
Niemniej ważny niż zagospo-
darowanie terenu nad przy-
szłym tunelem obwodnicy War-
szawy. O które też będę wal-
czył, by efektywnie służyło
mieszkańcom.

Z  p o w a ż a n i e m
P i o t r  K a r c 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

Co z tymczasowym bazarkiem?
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Decyzją Rady Regencyjnej i jej
gabinetu Jana Kucharzewskie-
go (1876-1952 ), prawnika i hi-
storyka, powołano Królewsko-
Polską Szkołę Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego.

Warszawa we wrześniu tego roku
miała już kilka wyższych uczelni o bar-
dzo elitarnym charakterze, ze wzglę-
du na politykę rosyjskiego zaborcy i
niemieckiego okupanta. 

W roku akademickim 1917/1918
Uniwersytet Warszawski miał 2366 stu-
dentów, Politechnika Warszawska
1282, Wyższa Szkoła Rolnicza 236,
Wyższa Szkoła Handlowa 188 . Razem
było ich 4071. W składzie wyznanio-
wym studentów dominowali katolicy 

(59,1 %) Młodzież wyznania mojże-
szowego stanowiła 20,2% studentów
Warszawy, na Uniwersytecie 43,2 %. 

Uczelnia pod nazwą SGGW powsta-
ła na bazie Kursów Przemysłowo- Rol-
niczych prof. Józefa Mikułowskiego Po-
morskiego, istniejących od 1911 roku,
oraz Wyższych Kursów Leśnych przy
Towarzystwie Kursów Naukowych lat
1916/1918. Status szkoły wyższej uzy-
skała w 1916 r.  Jeszcze bardziej elitar-
ny charakter miały : Instytut Wetery-
narii w Warszawie i Akademia Wete-
rynarii we Lwowie 

Przy Towarzystwie Kursów Nauko-
wych w latach 1916-1921 istniała Wyż-
sza Szkoła Ogrodnicza zintegrowana z
SGGW w 1921 r.. 

Organizator
Był nim prof. Józef Mikułowski-Pom-

orski (1 VII 1866 - 4 V 1935), syn Ziemi
Sandomierskiej urodzony w osadzie
Malice Sandomierskie. Studia rolnicze
odbył na Politechnice w Rydze, zdoby-
wając zawód chemika rolnego. Po stu-
diach kierował w latach 1889-893 ma-
jątkiem rodzinnym w Leszczkowie. Póź-
niej studia z dziedziny chemii i botani-
ki kontynuował w Lipsku. W latach
1895-911 pracował w Wyższej Szkole
Rolniczej w Dublanach pod Lwowem
(od 1990 Akademii Rolniczej). W la-
tach 1906-911 był rektorem tej uczelni

Od 1911 r. pozostawał aktywnym
członkiem zalegalizowanego w 1906
r. Towarzystwa Kursów Naukowych,
które w roku 1917/1918 zatrudniało
167 wybitnych wykładowców. Byli
wśród nich: S. Kalinowski, L. Krzywic-
ki, J.W David, J. Dantysz, S. Diksztein,
P. Drzewiecki, K. Sołyhwo, J. Zawidz-
ki. Po odzyskaniu Niepodległości kur-
sy te, dzięki staraniom Prezydenta War-
szawy Piotra Drzewieckiego, prze-
kształcono w Wolną Wszechnicę Pol-
ską. Towarzystwo to w ciągu 14 lat ist-
nienia miało 25 tys. słuchaczy, w tym
17 tys. kobiet.

Wielkim powodzeniem cieszyły się
uruchomione w 1911 r. przez J. Miku-
łowskiego-Pomorskiego Kursy Przemy-
słowo- Rolnicze przy Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa na Krakowskim Przed-
mieściu oraz Wyższe Kursy Leśne i
Ogrodnicze.

Od sierpnia 1915 r., to jest od opusz-
czenia Warszawy przez wojska rosyj-
skie do lutego 1916 r, czyli do powsta-
nia Zarządu Miasta Stołecznego War-
szawy pod kierownictwem prezyden-
ta stolicy księcia Zdzisława Lubomir-
skiego i I burmistrza Piotra Drzewiec-
kiego, Mikułowski był Naczelnikiem
Wydziału Oświecenia, który walnie
przyczynił się do otwarcia w listopa-
dzie 1915 Uniwersytetu i Politechniki,
a także do wielkiej społecznej akcji
walki z analfabetyzmem prowadzo-
nej wspólnie z Polską Macierzą Szkol-
ną . Na Politechnice Warszawskiej był
dziekanem Wydziału Inżynierii Rol-
niczej. Kursy jego w 1916 r. przekształ-
cone zostały w Wyższą Szkołę Rolni-
czą, w której kierował Katedrą Chemii
Rolnej i Rolnictwa. Ciesząc się zaufa-
niem warszawskich środowisk nauko-
wych i członków Rady Regencyjnej
(ks Z Lubomirski, hr Józef Ostrowski,
abp A. Kakowski) został wybrany w
1917 r. wicemarszałkiem Tymczaso-
wej Rady Stanu, w której przewodni-
czącym Komisji Wojskowej był Józefa
Piłsudski. Po aresztowaniu Piłsudskie-
go w lipcu 1917 r. oraz wielu zwolen-
ników jego ruchu niepodległościowe-
go pozostał na stanowisku wicemar-
szałka Rady. Będąc ministrem rolnic-
twa i dóbr koronnych w kolejnych rzą-
dach Rady Regencyjnej, doprowadził
do powstania 17 września 1918 r. Kró-
lewsko-Polskiej Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. 

Przymiotnik „Królewsko-Polska” pod-
kreślał, że nie jest ona dziełem okupan-
ta, ale drugiej Polskiej Regencji, która
wtedy przejmowała poszczególne seg-
menty władzy państwowej, poczyna-
jąc od sądownictwa. Jako profesor zwy-
czajny został organizatorem i pierw-
szym rektorem SGGW do 1920 r., prze-
kazując to prestiżowe stanowisko prof.
Tadeuszowi Miłobędzkiemu. Ponow-
nie wybrano go na rektora SGGW w la-
tach 1928-1929. 

W latach 1921-1922 był dyrektorem
Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, a w
1926 roku ministrem.

Po przewrocie majowym w latach
1926-1928 pracował jako naczelnik, a
w latach 1928-1930 jaki dyrektor De-
partamentu Oświaty Rolniczej, konty-
nuując jednocześnie pracę naukowo-
-dydaktyczną. W 1929 r. został człon-
kiem korespondentem Czechosłowac-
kiej Akademii Rolniczej, a w 1920 r
otrzymał doktorat honoris causa SGGW
i Uniwersytetu Poznańskiego. Jego spe-
cjalnością były badania nad nawozami
sztucznymi i ich zastosowaniem w pol-
skim rolnictwie. W tej dziedzinie bu-
dowa kombinatu w Mościcach, według
myśli technicznej prof. Ignacego Mo-
ścickiego – prezydent RP, była swoistym
zadość uczynieniem poglądów prof.
Mikułowskiego-Pomorskiego. 

W świetle badań Stanisława Stępki,
SGGW miała kilku ważnych protekto-
rów Należał do nich: Antoni Ponikow-
ski – minister wyznań religijnych i
oświecenia publicznego,, który nakre-
ślił zadania Szkoły na uroczystej inau-
guracji 12 października 1918 roku. 

„Szkoła ma stać się ogniskiem wiedzy
rolniczej promieniującej na całe pań-
stwo, która powinna być magnesem
przyciągającym młodzież polską i z bo-
gatej kulturą Wielkopolski, i z oczeku-
jącej na pilna pracę rolnika Białej Rusi,
i z pięknej Ziemi Krakowskiej, i z boga-
tego Podola i drogich nam stron wileń-
skich” – głosił Ponikowski.

Ważnym protektorem Szkoły był Mi-
chał hr Sobański, który pomógł uzy-
skać Chylice, położone na terenie obec-
nej gminy Jaktorów koło Grodziska Ma-
zowieckiego. Protektorami byli także
prezesi Centralnego Towarzystwa Rol-
niczego i dyrektorzy Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski –
pismem z 1 kwietnia 1919 r. – powołał
prof. Józefa Mikułowskiego-Pomors-
kiego na stanowisko rektora SGGW ja-
ko Szkoły państwa republikańskiego  –
Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoła starto-
wała z wykładami w skromnym lokalu
przy ul. Miodowej 17. Wkrótce władze
miejskie przyznały Szkole 11 hektarów
na Mokotowie. W 1919 r, Ministerstwo
Rolnictwa i Dóbr Państwowych oddało
z kolei folwark Skierniewice o po-
wierzchni 267,7 ha wraz z Osadą Pała-
cową i parkiem oraz 10 tys. ha lasów
Nadleśnictwa Skierniewice. W 1921 r.
SGGW otrzymała na własność od Mu-
zeum Przemysłu i Rolnictwa folwark
Chylice o powierzchni 11 ha, użytko-
wany jako gospodarstwo dochodowe.
Decyzją Ministra Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego Macieja Rata-
ja 18 marca 1921 r. powstał Wydział
Ogrodniczy SGGW.

Na początku swego istnienia SGGW
dysponowała ofiarną kadrą profesor-
ską. W Wydziale Rolniczym byli to Sta-
nisław Chaniewski, Jan Sosnowski
Franciszek Staff, Lucjan Dobrzański,Jan
Rostafiński i Witold Staniszkis. Na Wy-
dziale Leśnym zaś: Ryszard Biehler,
Władysław Jedliński, Marceli Marci-
chowski, Seweryn Dziubałtowski, Wa-
lenty Dominik, a w Wydziale Ogrodni-
czym, powstałym w 1921 r.: Piotr Hoser.

Stefan Biedrzycki, Wacław Dąbrowski,
Stefan Moszczeński, Michał Korczewski
i Edmund Malinowski. 

Warunki powstania SGGW
Wrzesień 1918 roku to był to okres w

dziejach Europy, Polski i Warszawy pe-
łen historycznych wydarzeń. Minął czas
sukcesów państw centralnych na fron-
cie francuskim i włoskim, m. in. dzięki
wejściu do działań zbrojnych, po stronie
Ententy, dywizji amerykańskich. 4
września 1918 r. rozpoczął się odwrót
armii niemieckiej na całym froncie fran-
cuskim. Austriacy – po porażkach na
froncie włoskim nad Isonzo Piavą – już
10 września wezwały wszystkie pań-
stwa walczące do rozmów w sprawie
zakończenia działań wojennych, w
oparciu o Wilsonowskie warunki po-
koju. Oddziały amerykańskie, pod do-
wództwem gen Pershinga, wzięły
udział w walkach w czasie wielkiej ofen-
sywy gen. Ferdynanda Focha, rozpo-

czętej 11 września. Pod koniec miesią-
ca powstał popłoch w naczelnym do-
wództwie niemieckim (Hindenburga i
Ludendorffa), które wezwało rząd do
natychmiastowego zawarcia pokoju. W
takiej sytuacji stawianie na mocarstwa
centralne reprezentowane przez Radę
Regencyjną i instytucje przez nią po-
wołane (rząd, Radę Stanu, Polską Siłę
Zbrojną) stawało się już tylko źródłem
frustracji społecznej. Sama Rada – w
deklaracji programowej z 7 październi-
ka 1918 r. – zapowiadała zakończenie
swej misji na rzecz rządu powołanego w
demokratycznych wyborach. Wcześniej
tę reorientację polityczną manifesto-
wał ruch niepodległościowy Józefa Pił-
sudskiego, po jego aresztowaniu 22 lip-
ca 1917 r. natomiast – POW, Pogotowie
Bojowe PPS i cały ruch socjalistyczny,
PSL Wyzwolenie i lewicowe organiza-
cje inteligenckie. W Warszawie, która w
lipcowych 1916 r. wyborach kurialnych
do Rady Miejskiej największym zaufa-
niem obdarzyła Narodowy Komitet Wy-
borczy- koalicję Zjednoczenia Narodo-
wego, Chrześcijańskiej Demokracji i
Narodowego Związku Robotniczego (
40 % głosów) – wpływy tego ruchu we
wrześniu-październiku wzrosły niepo-
miernie. W ich zasięgu znajdowała więc
olbrzymia większość profesury SGGW.
Wśród studentów, najczęściej ziemiań-
skiego i inteligenckiego pochodzenia,

sympatie były nieco inne. Lewica stu-
dencka znalazła się pod wpływami PPS,
która na swym konspiracyjnym XIV
Kongresie w Warszawie w dniach 13-17
września domagała się utworzenia Rze-
czypospolitej Ludowej i powołania rzą-
du, który by stanowił koalicję ruchu so-
cjalistycznego, ludowego, peowiackie-
go i odłamów inteligencji demokratycz-
nej. Naczelnym hasłem programowym
tej orientacji był dokonanie wielkiej re-
formy rolnej, kosztem uprzywilejowa-
nego,w czasie zaborów i okupacji nie-
mieckiej i austriackiej, ziemiaństwa.4 

Ruch narodowo-demokratyczny po-
kazał swą w siłę i wpływy jako główny
organizator powstania 1 stycznia 1919.
Ignacy Paderewski, który z ogarniętego
powstaniem Poznania przybył do War-
szawy, witany był przez około 150 tys
rodaków. W wyborach do Sejmu Usta-
wodawczego, startował on z listy Naro-
dowego Komitetu Wyborczego Stron-
nictw Demokratycznych (endecy i sym-
patycy), który uzyskał w Warszawie
54,1 % ważnych głosów dystansując
PPS ( 14,5%), Związek Stronnictw Ży-
dowskich ( 14,4 %) i syjonistyczną Tym-
czasową Radę Narodową ( 6,3 %).5 

W wyborach do demokratycznej Ra-
dy Miejskiej 23 lutego 1919 r., która po-
nownie powierzyła  prezydenturę mia-
sta Piotrowi Drzewieckiemu, wielkie-
mu przyjacielowi SGGW, Narodowy
Komitet Wyborczy zdobył 46,9 % gło-
sów, PPS- 17,6 %, a piłsudczykowski
Komitet Demokratyczny Reform Go-
spodarki Miejskiej tylko 5,0 %6. 

Studenci Warszawy na ogólnym wie-
cu na wieść o dramatycznych walkach
rodaków we Lwowie w listopadzie, po-
stanowili za zgodą senatów swych
uczelni zawiesić wykłady, by zasilić sze-
regi odradzanego Wojska Polskiego.
Podobnie postąpili starsi harcerze z Po-
gotowia Wojennego ZHP. W walkach
o Lwów i Galicję Wschodnią odwagą i
poświeceniem wyróżnił się 36 pułk Le-
gii Akademickiej. Po raz drugi zawieszo-
no wykłady latem 1920, kiedy studen-
ci SGGW i pozostałych warszawskich
uczelni ochotniczo zasilili szeregi Woj-
ska Polskiego w czasie Bitwy Warszaw-
skiej i Niemeńskiej oraz  III Powstanie
Śląskie, które wybuchło 3 maja 1921 r.
Z satysfakcję studenci SGGW i pozo-
stałych stołecznych uczelni wzięli udział
27 listopada 1921 r, na Placu Saskim w
uroczystości wręczenia dowódcy puł-
ku ppłk Kazimierzowi Sawickiemu w
imieniu Naczelnego Wodza Józefa Pił-
sudskiego i ministra spraw wojskowych
gen. Władysława Sikorskiego, sztanda-
ru36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej
ufundowanego przez stołeczne środo-
wisko naukowe. 

Warto w stulecie Niepodległości RP i
stulecie SGGW przypomnieć, że mimo
różnic politycznych, które są zrozumia-
łe w każdym państwie demokratycz-
nym, zarówno na przełomie 1918, 1919
r, jak i latem 1920 r. – manifestowano
satysfakcję z odzyskanej Niepodległości,
wdzięczność dla państw Ententy i Sta-
nów Zjednoczonych za pomoc w jej od-
zyskaniu i radość z jej obronienie la-
tem 1920 r., choć tym razem nie brako-
wało sporu, kto jest głównym autorem
zwycięstwa.

100 lat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Początki sięgają pierwszej wojny światowej
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Piórem Derkacza

Piotr Guział
kandydat na prezydenta Warszawy

„Warszawa dla wszystkich”. Pod takim hasłem do wyborów na prezydenta Warszawy ruszył
były burmistrz Ursynowa Piotr Guział. Okazało się, że takim samym hasłem posługuje się też in-
ny kandydat. O ile Warszawa jest dla wszystkich, to hasło wyborcze jest swoistą pieczątką, któ-
rą posługuje się kandydat na tak ważny urząd. Spór o hasło trwa i jak zapowiedział Piotr Guział,
może trafić nawet pod obrady sądu. Tutaj wyrok może być różny, bo sąd jest dla wszystkich...

J e r z y  D e r k a c z

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, Antoni Macierewicz opuścił swoją
dotychczasową siedzibę w MON przy ul. Klonowej i przeniósł się wraz z Komisją
Smoleńską na ulicę Kolską 13 tuż obok warszawskiej Izby Wytrzeźwień na Po-
wązkach

Antek od lat trzęsie Polską,
Ale ciągle mam nadzieję,

Że przenosząc się na Kolską,
Tam nareszcie wytrzeźwieje.

Cenię w nim decyzję męską,
Choć grunt śliski, sprawa grząska,

Wszak Komisję tę Smoleńską
Czas pogrzebać na Powązkach.

ODLOT GOWINA
Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jaro-
sława Gowina usuwa astronomię z listy dyscyplin naukowych

Miała Polska Kopernika,
Wybitnego astronoma.
Dziś należy go unikać,

Nie wspominać o nim w domach.

Astronomia przez Gowina
Jest skreślona. Stąd wynika,

Że w Toruniu się zaczyna
Czcić innego zakonnika.
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ANTEK NA KOLSKIEJ

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W sobotę na parkingu sklepu E. Leclerc
stowarzyszenia Otwarty Ursynów i Nasz
Ursynów wspólnie zorganizowały akcję
oddawania krwi pn. Czerwona Sobota.
Mieszkańcy mogli oddać krew w ambu-
lansie Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, który czekał
na nich przez 4 godziny.

Do oddania krwi zgłosiło się nieco ponad 30
osób, 22 z nich zostało dopuszczonych po badaniu
lekarskim do oddania krwi. Każda donacja to 450
ml cennego płynu ratującego życie, czy zdrowie -
razem udało się zebrać prawie 10 litrów. Proce-
dura oddania krwi jest niemal bezbolesna i zajmu-
je około 30 minut. Każdy zdrowy człowiek może
być krwiodawcą. Zdrowy człowiek w prosty spo-
sób może pomóc innemu człowiekowi, dlatego
warto brać udział w tego typu inicjatywach – mó-
wi Piotr Skubiszewski. 

Była to już trzecia akcja krwiodawstwa przepro-
wadzona przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów,
pierwsza przeprowadzona wspólnie ze stowarzy-
szeniem Nasz Ursynów – Dziękujemy za pomoc
okazaną przez zarząd i kierownictwo KEN Cen-
ter oraz hipermarketu E. Leclerc, który umożli-
wiło przeprowadzenie akcji krwiodawstwa na
swoim terenie – mówi Cezary Holdenmajer z
Otwartego Ursynowa.

Zachęcamy do udziału w kolejnych akacjach
krwiodawstwa. Jedna zdrowa osoba może oddawać
krew nawet co dwa miesiące. Pomimo trwających
intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycz-
nej krwi, dotychczas naukowcy nie opracowali me-
tody pozwalającej na wyprodukowanie krwi w wa-
runkach laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby

przemysłowego pozyskania składników krwi, więc
jedynym sposobem na pozyskanie krwi, jest jej od-
dawanie. (…) człowiek jest jedynym źródłem le-
ku, którego w żaden sposób nie można wyproduko-
wać – pisze na swojej stronie RCKiK w Warszawie. 

Jak wygląda oddawanie krwi? Rejestracja (wy-
pełnienie formularza – koniecznie trzeba mieć ze
sobą dokument ze zdjęciem, numerem PESEL i
miejscem zamieszkania)

Wstępne badanie laboratoryjne (badanie pozio-
mu hemoglobiny / morfologia, grupa krwi – u
pierwszorazowych dawców)

Badanie lekarskie (ocena informacji zawartych
w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców
krwi, wywiad lekarski, badanie przedmiotowe
uwzględniające wyniki pomocniczych badań dia-
gnostycznych, kwalifikacja do oddania krwi bądź
innych składników krwi)

Oddanie krwi – donacja (krew pełna – 450 ml
krwi w czasie ok. 5 – 8 min.; podczas donacji po-
bierane są również próbki krwi do badań pozwa-
lających zdiagnozować, czy dawca nie jest nosicie-
lem niektórych chorób zakaźnych)

Krótka regeneracja sił (po oddaniu krwi, daw-
ca przez moment pozostaje na miejscu celem re-
generacji sił.

Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi
otrzymał posiłek regeneracyjny o wartości kalo-
rycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady. Na
prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie
usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni,
szkole; wypłacany jest zwrot kosztów poniesio-
nych na przejazd do najbliższego Punktu Poboru
Krwi; legitymacja Honorowego Dawcy Krwi.

P i o t r  C i a r a

Ursynów jako pierwsza
dzielnica Warszawy dzięki
przychylności Władz Dziel-
nicy stworzyła inicjatywę,
która mogła stać się wzo-
rem dla rodziców w całym
kraju. Czy rzeczywiście
tak się stało ?

W 2013 roku z inicjatywy
trzech ursynowskich Rad Rodzi-
ców powołane zostało Forum Ur-
synowskich Rad Rodziców. Ich
podstawowym zadaniem była
konsolidacja wszystkich placó-
wek oświatowych na Ursynowie,
wymiana doświadczeń, wzajem-
na pomoc. Początki były trudne,
rodzice nie bardzo wierzyli, że
inicjatywa ta spotka się z przy-
chylnością władz Dzielnicy oraz
Dyrektorów szkół czy przedszko-
li. Kolejne organizowane spotka-
nia gromadziły jednak coraz
większą grupę działaczy z kręgu
Rad Rodziców. Ku pozytywne-
mu zaskoczeniu pomysłodaw-
ców ówczesny Burmistrz Ursy-
nowa Piotr Guział (który tez był
działaczem RR) uznał te inicjaty-
wę za pożądaną i wspierał Fo-
rum Ursynowskich Rad Rodzi-
ców, pokazując ją wręcz jako wi-
zytówkę Dzielnicy. Spotkania
FURR zaczęły odbywać się w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów,
częstym gościem był zarówno
Piotr Guział jak i ówczesny Bur-
mistrz ds. Oświaty - Witold Ko-
łodziejski. Rodzice na początku
nieśmiało zaczęli mówić publicz-
nie z jakimi problemami bory-
kają się w swoich placówkach,
podsuwali pomysły jak radzić
sobie z różnymi problemami ale
tym co najważniejsze wzajem-
nie się wspierali i edukowali. Ol-
brzymim sukcesem tej inicjaty-
wy był fakt, iż ponad 90% placó-
wek Ursynowa zadeklarowało
chęć przyłączenia się do FURR i
regularnie uczestniczyło w spo-
tkaniach. 

Rodzice, którzy przechodzili
(wraz z dziećmi) z przedszkoli
do szkół podstawowych czy z
podstawówek do gimnazjów by-

li już wyedukowani w swoich
prawach, wiedzieli jakie zada-
nia i możliwości posiada w szko-
le Rada Rodziców. Na wniosek
wielu Rad Rodziców powstawa-
ły Rady Szkoły, w skład których
weszli świadomi swoich praw,
kompetencji i chcących zmian w
edukacji rodzice. Wiele czasu
podczas spotkań poświęcali ro-
dzice bezpieczeństwu, zdrowiu
swoich dzieci, zaczęto głośno
mówić o brakach, które koniecz-
ne są do natychmiastowej reali-
zacji (rozbudowa szatni, stołó-
wek, brak boisk, konieczne re-
monty). Część z nich udało się
zrealizować co postrzegać nale-

ży jako ogromny sukces konsoli-
dacji RR i powstania FURR-u.
Rady Rodziców zaczęły spoty-
kać się miedzy sobą, ustalać ini-
cjatywy lokalne. Organizowano
wspólne pikniki, zapraszano sie-
bie wzajemnie na uroczystości.
Można by rzec, ze słuszna ini-
cjatywa, przyniosła wiele pożyt-
ku. Niestety wraz ze zmianą w
2014 koalicji rządzącej Ursyno-
wem inicjatywa znacząco osła-
bła, głownie poprzez brak przy-
chylności dla tego pomysłu ze
strony włodarzy. Rosnąca pozy-
cja Rodziców, ich aktywność i
zaangażowanie nie do końca
wszystkim środowiskom się po-
dobały. Mówiono iż „przez” a nie

jak należy „dzięki” FURR Ursy-
nowskie Rady Rodziców zaczę-
ły bardzo aktywnie włączać się w
sprawy ursynowskiej i warszaw-
skiej oświaty, a aktywiści z ur-
synowskich Rad Rodziców wal-
czyli w sprawie likwidacji gimna-
zjów czy wprowadzenie refor-
my edukacji sześciolatków. 

Dopuszczenie Rad Rodziców
do zarządzania oświatą na Ursy-
nowie nie znalazło się wśród
priorytetów Władz Dzielnicy
2014 -2018, szkoda. Warto wiec
teraz, przed zbliżającymi się wy-
borami samorządowymi wrócić
do dyskusji o roli Rodziców w
systemie ursynowskiej oświaty

i spróbować przekonać wszyst-
kie środowiska ze to dobry, oby-
watelski pomysł. Powołanie
FURR zbudowało nową świado-
mość Rodziców co do realnych
możliwości wpływu na stan
szkół, przedszkoli, liceów na Ur-
synowie. Z takiej ogromnej,
spontanicznej, bezinteresownej
siły należy zawsze korzystać. Ur-
synów to dzielnica mądrych
dzieci i fajnych rodziców, z któ-
rymi warto rozmawiać.

K l a u d i a  Ż u b e r  –  W i g u r s k a
I n i c j a t o r k a  F o r u m  

U r s y n o w s k i c h  R a d  R o d z i c ó w
P r z e w o d n i c z ą c a  R a d y  

R o d z i c ó w  w  S z k o l e  
P o d s t a w o w e j  n r  3 0 3  

Forum Ursynowskich Rad Rodziców 
– czy warto rozmawiać z Rodzicami

Czerwona sobota na Ursynowie
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Carska niegdyś Rosja,
przekształcona w 1917 r.
w republikę sowiecką, w
1922 w Związek Socjali-
stycznych Republik Ra-
dzieckich), następnie (po
deklaracji o rozwiązaniu
ZSRR z 26 grudnia 1991
r.) we Wspólnotę Niepodle-
głych Państw, a w końcu w
Federację Rosyjską – jest
cały czas państwem impe-
rialnym. Państwo to od
wieków dążyło i dąży
(patrz: Krym, Wschodnia
Ukraina, Naddniestrze)
do powiększania swego te-
rytorium. 

Ś ledząc historię Rosji,
można odnieść wraże-
nie, że rację miał carski

minister i premier Siergiej Wit-
te, który stwierdził: „Co stwo-
rzyło Cesarstwo Rosyjskie, zmie-
niając moskiewską półazjatyc-
ką monarchię w najbardziej
wpływowe, najbardziej domi-
nujące, wielkie europejskie mo-
carstwo? Tylko siłę bagnetu ar-
mii”.  Do tego można tylko do-
dać myśl Niccolo Machiavelle-
go: „… książęta, którzy myśleli
więcej o delikatnościach niż o
orężu, tracili swoje państwa”, a
niekiedy także życie, jak dowio-
dły tego, m. in.  losy cara Miko-
łaja II Romanowa.

W ycofywanie się w
1919 r. Niemców z
obszarów Impe-

rium Rosyjskiego zajętych pod-
czas I wojny światowej (w
znacznej części będących nie-
gdyś w granicach Rzeczypospo-
litej),  spowodowało wejście na
nie Armii Czerwonej  od wscho-
du i Wojska Polskiego od zacho-
du. W tej sytuacji starcie zbroj-
ne obu stron stało się nieunik-
nione. Wybuchła wojna polsko-
-sowiecka, nazywana po-
wszechnie wojną 1920 roku.
Zakończyła się pokojem w Ry-
dze, zawartym 18 marca 1921
roku. Sowieci nigdy nie pogo-
dzili się z warunkami pokoju
ryskiego, nawet pomimo zawar-

tego 25 lipca 1932 r. paktu o
nieagresji. Imperialne dążenie
Sowietów do odbudowy granic
byłego Cesarstwa Rosyjskiego
było imperatywem wszelkich
działań Moskwy w okresie mię-
dzywojennym, a także później.
W tej sytuacji podpisany w Mo-
skwie 23 sierpnia 1939 r. pakt o
nieagresji z Rzeszą Niemiecką –
a przede wszystkim jego tajny
załącznik o podziale stref wpły-
wów – był niejako „naturalną”
konsekwencją odwiecznej po-
stawy Moskwy. 

W ykreślona wówczas
linia rozgranicza-
jąca obszary inte-

resów Rosji i Niemiec przebie-
gała m. in. wzdłuż Wisły, co
dzieliło także Warszawę. We
wrześniu 1939 r. Niemcy sto-
sunkowo szybko pokonali opór
Wojska Polskiego, natomiast
Sowieci, przez ponad dwa ty-
godnie,  nie wkraczali na nasze
ziemie. Włączyli się do wojny
17 września, czyli w dwa dni
po podpisaniu z Japonią poro-
zumienia o zawieszeniu broni.
Od 11 maja do 15 września
1939 r. Sowieci toczyli z Japoń-
czykami ciężkie boje nad rzeką
Chałchin-Goł na pograniczu
Mongolii i Mandżukuo. Zawar-
cie zawieszenia broni pozwoli-
ło im na rozpoczęcie inwazji
Rzeczypospolitej. Opóźnienie
realizacji uzgodnionego 23
sierpnia planu wspólnych dzia-
łań przeciwko Polsce spowo-
dowało korektę (28 września
1939), w wyniku której linię
granicy przesunięto o ok. 100
km na wschód (z centrum War-
szawy do niemiecko-sowieckiej
granicy w Małkini – 84 km),
ale jednocześnie „zrekompen-
sowano Sowietom straty  w
Polsce, dodając do ich strefy
interesów (Łotwa, Estonia, Fin-
landia, Bukowina i Besarabia)
– jeszcze  Litwę. Na mocy tego
„porozumienia” Sowieci zajęli
53% terytorium Rzeczypospo-
litej. Na potwierdzenie wieczy-
stej przyjaźni radziecko-niemi-
eckiej, 22 września 1939 r. w
Brześciu – uprzednio zajętym
przez Niemców – nastąpiła de-
filada zwycięskich wojsk nie-
mieckich i radzieckich, a na-
stępnie uroczyste przekazanie
Brześcia Sowietom.

K orzystając  z ustalone-
go podziału, ZSRR na-
padł 30 listopada 1939

r. na Finlandię, która  wcześniej
wchodziła także w skład Impe-
rium Rosyjskiego. Dopiero po
czterech miesiącach krwawych
zmagań Finlandia została po-
konana,  ale jednocześnie So-
wieci uświadomili światu cha-
rakter swego państwa, a mocar-
stwom rzeczywisty stan swoich
sił zbrojnych. Ten akt agresji
spowodował, iż 14 grudnia

1939 r. Zgromadzenie Ligi Na-
rodów  w Genewie wykluczyło
ZSRR z tej organizacji.Z kolei
22 czerwca 1941 r. Rzesza Nie-
miecka rozpoczęła wojnę ze
Związkiem Radzieckim. W
chwili, gdy hordy Hitlera prze-
kroczyły ustaloną 28 września
1939 r. granicę, dzielącą Pol-
skę, w przeciwną stroję jechały
radzieckie pociągi  wiozące do
Rzeszy ropę naftową, zboże, ru-
dy metali itp.  Sowieci – od
września 1939 r. – zaopatrywa-
li Rzeszę w brakujące jej surow-
ce, co pomogło niemieckiemu
przemysłowi w produkcji
uzbrojenia, a tym samym po-
mogło Rzeszy w podboju znacz-
nej części Europy. 

W ojna niemiecko-ros-
yjska 1941-45 mia-
ła charakter total-

ny. Pochłonęła  dziesiątki mi-
lionów ofiar i spowodowała nie-
prawdopodobne zniszczenia,
ale w jej wyniku ZSRR zajął po-
zycję jednego ze współwładców
świata.  Jeżeli przejrzeć literatu-
rę (także rosyjską) wydaną po
rozpadzie Związku Radzieckie-
go, to wyraźnie widać, że nie
było tak, jak przez poprzednie
50 lat przekazywano to światu.
Charakterystyczny jest tytuł
książki Władymira Bieszanowa:
„Pogrom pancerny 1941”. Au-
tor ten udowadnia (na podsta-
wie obecnie dostępnych archi-
wów), że w 1941 r. Sowieci po-
siadali więcej czołgów i więcej
samolotów od Niemców. Na
przykład – Związek Sowiecki
miał 24 488 samolotów bojo-
wych, a Niemcy tylko 6852;
dysponował 25886 czołgami
oraz 5000 samochodami pan-
cernymi, a niemiecki Sztab Ge-
neralny mógł przeznaczyć na
wojnę z Rosją jedynie  3932
czołgi i 266 dział szturmowych.
Trzeba też podkreślić, że część
czołgów sowieckich przewyż-
szała znacznie konstrukcje nie-
mieckie. 

T ym niemniej, jak napi-
sał Bieszanow, Niem-
cy dokonali pogromu

sowieckich sił pancernych. Inny
z rosyjskich autorów – Borys
Sokołow – przeprowadził nato-
miast wnikliwą analizę wielko-
ści pomocy materialnej, jaką
otrzymał ZSRR, oraz rozprawił
się komunistycznymi legenda-
mi o Armii Czerwonej. Sokołow
przytoczył m. in. wypowiedź
marszałka Żukowa z 1963 r.:
„Teraz mówi się, że sojusznicy
nigdy nam nie pomagali… .
Przecież nie można zaprzeczyć,
że Amerykanie dostarczyli nam
mnóstwo materiałów wojen-
nych, bez których nie mogliby-
śmy formować naszych odwo-
dów i w ogóle kontynuować
wojny… . Brakowało nam mate-
riałów wybuchowych, prochu.

Nie było z czego produkować
amunicji strzeleckiej. Ameryka-
nie rzeczywiście rozwiązali ten
problem, dostarczając nam ma-
teriały wybuchowe i proch. A
ile dostaliśmy stali walcowanej!
Czy moglibyśmy szybko zorga-
nizować produkcję czołgów bez
dostaw amerykańskiej stali? A
teraz opisują to tak, jakbyśmy
wszystkiego mieli pod dostat-
kiem”.  W latach 1941 – 1945
Ameryka dostarczyła do ZSRR
m. in.  409,5 tys. samochodów,
w większości ciężarówek Stu-
debaker US-6, używanych cho-
ciażby do holowania armat,
oraz 20 milionów par butów.

P omimo początkowej
przewagi w uzbrojeniu,
ogromnych dostaw z

Zachodu oraz nieograniczonych
możliwościom mobilizacyjnych,
ZSRR przez przynajmniej dwa
pierwsze lata wojny tracił teryto-
rium i miliony ludzi. Do niemiec-
kiej niewoli dostało się 6,2 milio-
na sowieckich wojskowych. Już
w pierwszych tygodniach woj-
ny setki tysięcy sowieckich jeń-
ców oraz cywilów wstępowało
na służbę niemiecką (Hilfswilli-
ge – ochotniczy pomocnicy).
Szacuje się, że wiosną 1943 r.
było ich ponad 600 tysięcy.  

„W październiku 1944 roku
dowództwo Osttruppen poin-
formowało Reichsführera SS,
że w czerwcu 1944  roku w nie-
mieckich wojskach lądowych
służyło ponad 800 tysięcy
wschodnich ochotników, a dal-
sze sto tysięcy w Kriegsmarine
i Luftwaffe”.  Z ludzi tych sfor-
mowane zostały liczne oddzia-
ły bojowe, w tym jednostki SS
(29. Dywizja Grenadierów
Waffen SS, 30. Dywizja Grena-
dierów Waffen SS oraz XV Ko-
zacki Korpus Kawalerii SS – 50
tys. kawalerzystów). Rosyjscy
kolaboranci  z ROA (Rosyjska
Armia Wyzwoleńcza) posiada-
li nawet własne lotnictwo do-
wodzone przez gen. W.I. Mal-
cewa. Z częścią  byłych żołnie-
rzy Armii Czerwonej, będących
w służbie niemieckiej, ludność
polska zetknęła się podczas tłu-
mienia Powstania Warszaw-
skiego  w sierpniu i wrześniu
1944 r., gdy oddziały te odzna-
czały się bezgranicznym okru-
cieństwem. W tym samym cza-
sie ich dawni „towarzysze bro-
ni”  stali na drugim brzegu Wi-
sły, czekając aż Powstanie
upadnie.

P rzez kilkaset lat Rosja
wykształciła skuteczne
mechanizmy podboju

bądź „pokojowego” włączania
w swoje struktury ziem państw
ościennych. Prowadząc niemal-
że nieustannie wojny, miała
pod dostatkiem ludzi doświad-
czonych w wojennym rzemio-
śle. Miała także i ma wielu do-

skonałych dyplomatów, którzy
potrafili często uzyskiwać re-
zultaty, które były nieosiągalne
dla wojskowych. Ta metoda –
poparta ideologią „walki klas”,
„rewolucji wszechświatowej” i
„braterstwa narodów”, a
wsparta siłą rosyjskiego oręża,
sprawną dyplomacją oraz naj-
lepszym na świecie wywiadem
– sprawiła, że po II wojnie świa-
towej znaczna część ziemskiego
globu należała bądź była uza-
leżniona od ZSRR.  Pomimo
faktu, że sojusz niemiecko-r-
adziecki z 23 sierpnia 1939 r.
zainicjował wybuch II wojny
światowej, dzięki m. in. bardzo
skutecznej polityce Stalina, So-
wieci stali się jej największym
beneficjentem. Stalin spowo-
dował, że na konferencji w Jał-
cie w lutym 1945 r. Sowiety
otrzymały praktycznie wszyst-

ko, czego się domagały. Uzna-
no tam wchłonięcie przez ZSRR
niepodległych wcześniej
państw bałtyckich oraz włącze-
nie w granice ZSRR około 
200 tys. kilometrów kwadrato-
wych wschodnich terenów Rze-
czypospolitej – sojusznika
Aliantów. 

P ośrednio, w formule
tzw. państw demokracji
ludowej, włączono do

ZSRR Polskę, Czechosłowację,
Węgry, Rumunię, Bułgarię i
wschodnią część Niemiec
(NRD), nie mówiąc już o pół-
nocnej części Prus Wschodnich,
włączonej bezpośrednio do
ZSRR.  Rosja – pod rządami Sta-
lina – osiągnęła maksymalny za-
sięg terytorialny, zarówno for-
malny, jak też faktyczny. Stała
się jednym z dwóch supermo-
carstw rządzących światem.

Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 i jej konsekwencje

Od Stalina do Putina...
CCeerreemmoonniiaa pprrzzeekkaazzaanniiaa BBrrzzeeśścciiaa  2222 wwrrzzeeśśnniiaa 11993399 rr.. SSppoottkkaanniiaa pprrzzeebbiieeggaałłyy ww sseerrddeecczznneejj aattmmoossffeerrzzee - wwrrzzeessiieeńń 

11993399 rr..
NNiieemmiieecckkoo-rraaddzziieecckkaa ddeeffiillaaddaa ww BBrrzzeeśścciiuu 2222 wwrrzzeeśśnniiaa 11993399 rr.. NNaa
ttrryybbuunniiee ggeenn.. GGuuddeerriiaann ii  kkoommbbrriigg SS..MM.. KKrriiwwiisszzeejjnn..

LLiinniiaa rroozzeejjmmoowwaa wwgg.. ppoorroozzuummiieenniiaa zz 2288 wwrrzzeeśśnniiaa 11993399..
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BBIIUURROO KKRREEDDYYTTOOWWEE
Pożyczki na oświadczenie 

577 668 566

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

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

KKUUPPIIĘĘ PPŁŁYYTTYY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań, 
601 235 118; 22 253 38 79

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

OODDDDAAMM regał z jasnej płyty
wys. 246 cm, szer. 140 cm oraz
narożnik jasny beż 260 x 180 cm z
rozkładanym spaniem. Kontakt
515 231 969

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

OODDSSPPRRZZEEDDAAMM ddzziiaałłaajjąąccyy oodd
kkiillkkuunnaassttuu llaatt nnaa UUrrssyynnoowwiiee kklluubb
((330000 mm22 )) zz ppeełłnnyymm wwyyppoossaażżeenniieemm
ggaassttrroonnoommiicczznnyymm,, 660011 2211 7799 3311
((ooggłł.. nniiee ddoottyycczzyy nniieerruucchhoommoośśccii))

WWYYNNAAJJMMĘĘ studentom
kawalerkę na Żoliborzu, 
697 622 128

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN
791 373 004

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

AANNGGIIEELLSSKKII, podstawowa,
gimnazjum, doświadczenier, 
502 583 141

AANNGGIIEELLSSKKII,, różne poziomy, 
609 373 575

FFRRAANNCCUUSSKKII, 880 321 787
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, 508 310 505,

egzaminy
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, fizyka, matury,
gimnazjalne, ósmoklasisty,
bezstresowo, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO sprzedam
mieszkanie na Ursynowie, przy 
ul. Surowieckiego. 4 pokoje (74,5
m2), cena 640 tys. zł do negocjacji.
Tel. 724 318 220

PPAANNII poszukuje do wynajęcia
kawalerki lub małego 

mieszkania na Ursynowie, 
506 063 818

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok.,

ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 57 m2, 3 pok., 
cegła, 520 tys. zł. 601 720 840

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

!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840

!MMookkoottóóww, 3 pok. 48 m2, 
350 tys. zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

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

DDoommyy::
!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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww,, segment 114 m2, do
wejścia, c. 490 tys. zł., 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 280 m2. Cena 1 mln
950 tys. zł, do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
290 tys. zł, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1 mln 250 tys. zł, 
do neg., 601 720 840,, 

! SStteeggnnyy, 55 m2, 3 pokoje, 400
tys. zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 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 budowlana

JJóózzeeffoossłłaaww, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra 
cena 310 tys. zł., tel. 
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera,
601 720 840

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,

piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c, 601 720 840

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal

handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!OOcchhoottaa, do sprzedania 
144 m2, lokal z najemcą na 10 lat,
stopa 8%, 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 

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

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
także sprawni renciści i emeryci,
509 129 984

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

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

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę i
sprzątaczkę na pełny etat. 
Umowa o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie, 601 778 504

PPIILLNNIIEE poszukiwany pracownik
produkcyjny – Piaseczno. Mile
widziane kobiety - 725 258 529 

PPOOMMOOCC do kuchni, 2-3 razy w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ na parking
emeryta niepalącego, 691 473 778

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 787 726 963
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRROOIINNSSTTAALLAACCJJEE, usługi
elektryczne, 500 466 774

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

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, referencje, 
722 920 650

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

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio

solidnie, 
501 535 889

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY, układanie
parkietów, cyklinowanie
bezpyłowe, tel. 601 347 318
Franciszek

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

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

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium, 
601 36 22 82

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1155 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz premierowy
filmu „Dni przemiany” (Polska
2018, 50 min.) i spotkanie z reży-
serem Tomaszem Jurkiewiczem.
Pokaz zorganizowany ze Studiem
Filmowym Kalejdoskop. Partner
pokazu: Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich. Wstęp wolny.

UUwwaaggaa!! Od poniedziałku, 17
września będą odbywać się bez-
płatne warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów: plastyczne (malar-
stwo, rysunek, grafika, rzeźba), te-
atralne (teatr młodzieżowy, teatry
muzyczne dla dzieci i młodzieży,
Teatr Seniora), taneczne (flamen-
co, taniec irlandzki) oraz muzycz-
ne (wokalne i bębniarskie). Zapisy
również od 17 września, u instruk-
torów. Podkreślamy przywróce-
nie warsztatów bębniarskich dla
dzieci i młodzieży. 

ŚŚrrooddaa,, 1199 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
rozpoczęcie wydawania bezpłat-
nych kart wstępu na koncert z
cyklu „Marek Majewski i jego go-
ście” (Dom Sztuki, poniedziałek,

24 września, 19.00, wyk. Tomasz
Jachimek, Marek Majewski). 

W Galerii Domu Sztuki do
wtorku, 25 września jest czynna
wystawa malarstwa Izabeli Ol-
szyny „Afordancje”. Wstęp wolny. 

Autorka prac jest absolwentką
ASP w Warszawie, a same prace
są nie całkiem abstrakcyjnymi wa-
riacjami na temat różnych miejsc
na Ziemi widzianych z lotu ptaka.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na Inauguracje
Roku Kulturalnego 2018/19 na
Ursynowie. Tej jesieni będziemy
mieli przyjemność gościć zna-
mienitego ursynowskiego arty-
stę, malarza Henryka Laskow-
skiego. Wernisaż wystawy „Rze-
czywistość złudzeń”, w ramach
Inauguracji,  odbędzie się w DK
Stokłosy 14 września, w piątek,
o godzinie 17:00. Wstęp wolny.
Wystawę i katalog sfinansowano
ze środków dzielnicy Ursynów.

Zapisy na zajęcia plastyczne i
teatralne muzyczne dla dzieci w
DK Stokłosy trwają. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt
drogą telefoniczną lub osobiście.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2222 wwrrzzeeśśnniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1188
z cyklu “Wielka sława to żart”.
Koncert pt. MARIA CALLAS - PRI-
MADONNA STULECIA. Wyko-
nawcy: Magdalena Chmielecka -
sopran, Maria Malinowska - so-
pran, Karolina Sołomin – sopran,
Emilia Grażyńska-Stefanowicz –
fortepian. Zaproszenia do odbio-
ru od 19 września, od godz. 18,00.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1133..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Historia Ameryki Północnej
pt. „Ameryka prekolumbijska”

1188..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z p. An-
ną Reichert w cyklu Znane i niezna-
ne tandemy polskiej kultury XX wie-
ku pt. „Andrzej i Zbigniew Pronasz-
kowie: malarze, dekoratorzy, refor-
matorzy inscenizacji teatralnych”

2200..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
p. Norbertem Boratynem w cy-
klu wieczorów czwartkowych pt.
„Społeczność polskich Karaimów”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń oo 1199::0000..

URSYNOWSKIE AKCENTY 
NA FESTIWALU RETRO

W najbliższą sobotę 15 września o godz. 17 zapraszamy do Studia Koncertowego Polskiego Ra-
dia im. Agnieszki Osieckiej (ul. Myśliwiecka 3/5/7) na tradycyjny koncert w ramach XV Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.

Honorowe Wyróżnienie Zasłużony dla Warszawy odbierze z okazji swojego jubileuszu 75 uro-
dzin znany kompozytor i aranżer Włodzimierz Korcz.

Muzeum Karykatury w Warszawie, które dokładnie tego dnia obchodzi swoje 40-lecie, otrzyma
Złoty Liść Retro’2018 przyznany za organizację okolicznościowej wystawy i wydawnictwo albumo-
we Nie tylko nóżki, kabarety i rewie XX-lecia międzywojennego w Polsce (warto dodać, że pani dy-
rektor Muzeum, kustosz Elżbieta Laskowska jest absolwentką ursynowskiej SP 305).

Wystąpi żywiołowa ursynowianka Klaudia Kulik, laureatka nagrody publiczności ubiegłorocz-
nego konkursu wokalnego.

W finale tegorocznego konkursu o Grand Prix, ufundowaną przez Muzeum Polskiej Piosenki w
Opolu ubiegać się będą: Damian Domalewski (Wrocław), Bartłomiej Drabik (Tomaszów Lubelski),
Małgorzata Kalińska (Brzeg), Emilia Kudra (Łódź), Helena Miazga (Warszawa) oraz Marcin Do-
minik Molski i Ignacy Martusewicz (absolwenci ursynowskiego LXX LO im. Aleksandra Kamińskie-
go, Marcin jest studentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, a Ignacy studentem
Akademii Teatralnej w Warszawie).

Koncert poprowadzą:  Jan Zagozda (gospodarz programu Słodkie Radio Retro) i Wojciech Dą-
browski, dyr. art. OFPR. Gośćmi Honorowymi koncertu będą prawnuki Mieczysława Fogga, Mar-
ta i Michał oraz laureaci Złotych Liści Retro: Elżbieta Igras (ursynowianka!), Rena Rolska, Danu-
ta Stankiewicz, Olgierd Buczek i Tadeusz Woźniakowski.

„Z czego się śmiejecie? Z
siebie samych się śmieje-
cie!”. Słynna fraza koń-
cząca komedię Gogola wy-
brzmiała w niedzielę w Te-
atrze Za Dalekim w Domu
Sztuki SMB „Jary”.

I to dwukrotnie, bo w związku
z Inauguracją Roku Kulturalne-
go 2018/2019 na Ursynowie –
sfinansowaną ze środków Dziel-
nicy Ursynów m. st. Warszawy –
„Rewizora” wystawiono o 18.00
i 20.00, by mogło obejrzeć go
więcej widzów, co też się stało.

Było co oglądać. Po pierwsze
dlatego, że umiejscowiona w
carskiej Rosji satyra na władzę i
chcących się jej przypodobać po-
chlebców po raz kolejny okaza-
ła się ponadczasowa (a przy oka-
zji wciąż bardzo śmieszna). Po
drugie zaś z powodu świetnego
wykonania scenicznego, którego
podjął się Teatr Impresaryjny im.
Włodzimierza Gniazdowskiego
z Włocławka. Zarówno reżyser
Jan Polak, jak i dwunastoosobo-
wy zespół aktorski (nawiasem
mówiąc, tak licznej obsady chy-
ba nigdy przedtem nie oglądano
w Za Dalekim), udźwignął ciężar
zadania. Inna rzecz, że artyści

dysponowali mistrzowskim
przekładem Juliana Tuwima.

„Rewizor” spotkał się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem ursy-
nowskiej publiczności. Widzo-
wie sami mówili, że świetnie się
bawili, wyłapując z tekstu Miko-
łaja Gogola smaczki pasujące do
każdej epoki i szerokości geo-
graficznej.

Publiczność z zadowoleniem
przyjęła słowa zastępcy burmi-
strza Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy Łukasza Ciołko, który
zadeklarował wolę dalszego fi-
nansowania ze środków Dziel-
nicy działalności spółdzielczych

placówek kulturalnych na Ursy-
nowie, w tym Domu Sztuki, mi-
mo powstania dwóch Dzielnico-
wych Ośrodków Kultury, z któ-
rych jeden już działa przy ul. Ka-
jakowej, a drugi jest w budowie
w sąsiedztwie Ratusza. Łukasz
Ciołko powołał się na wieloletnią
tradycję placówek spółdziel-
czych i dogodny, bo bliski, do-
stęp do kultury, jaki dzięki nim
mają mieszkający w ich pobliżu
usynowianie.

Na „Rewizorze” obecny był
również prezes Zarządu SMB „Ja-
ry” Piotr Janowski z małżonką.

A B U

Niemałą sensacją w środę 12 września był widok grupy naszych
sławnych lekkoatletów w sali wykładowej Centrum Wodnego
SGGW. Obok mieszkającego na Ursynowie dwukrotnego mistrza
olimpijskiego w pchnięciu kulą (obecnie wiceprezesa Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki) Tomasza Majewskiego pojawili się: wi-
cemistrz świata w skoku o tyczce Piotr Lisek, mistrzyni Europy w
kuli Paulina Guba, wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 m Sofia
Ennaoui, brązowa medalistka europejskiego czempionatu w rzu-
cie młotem Joanna Fiodorow, a także najlepsza nasza trójskoczki-
ni Anna Jagaciak-Michalska. 

Okazało się, że było to podsumowanie badania społecznościowe-
go w środowisku dziecięcym, dotyczącego aktywności fizycznej i
przestrzegania zdrowej diety. Badanie jednoznacznie wykazało, że
dziatwa chociaż po trosze zaangażowana w sport nie ma problemu
otyłości i jest w ogóle lepiej przystosowana do życia. Na temat
obecnego stanu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wypo-
wiadali się między innymi prezes PZLA Henryk Olszewski, wicepre-
zes  PZLA Sebastian Chmara (w 1999 mistrz świata w halowym sied-
mioboju), dyrektor departamentu w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki, kiedyś nasz reprezentacyjny sprinter Marcin Nowak, specja-
liści z zakresie żywienia w SGGW oraz reprezentanci przeprowa-
dzającej badania firmy Nestle. m p

WWiicceemmiissttrrzzyynnii EEuurrooppyy ww bbiieegguu
nnaa 11550000 mm SSooffiiaa EEnnnnaaoouuii mmoożżee
bbyyćć nnaajjlleeppsszzyymm ssppoorrttoowwyymm wwzzoo-
rreemm ddllaa ddzziieeccii,, bboo ssaammaa wwyygglląąddaa
jjaakk ddzziieecckkoo,, bbuuddzząącc wwsszzęęddzziiee
nniieekkłłaammaannąą ssyymmppaattiięę.. 

Zdrowo i sportowo w SGGW

Do Domu Sztuki wkroczył „Rewizor”
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