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P ubliczność odwiedzająca na-
sze portale internetowe – nie
bez żalu – żegna się z głów-

nym bohaterem letniego sezonu, pod-
warszawskim odpowiednikiem Po-
twora z Loch Ness – czyli sześciome-
trowym Pytonem Królewskim, który
gdzieś w Gassach koło Konstancina
albo w wodach Wisły – raz się poja-
wiał, raz znikał. Choć lato było rekor-
dowo gorące, to temat pytona wy-
dawał się jeszcze gorętszy. Z im więk-
szą intensywnością tego gada szu-
kano, tym bardziej podniecali się czy-
telnicy plotkarskich rubryk. Ale cóż,
zamiast sześciometrowej bestii – zna-
leziono gdzieś na Ursynowie jedynie
malutkiego pytonika, który nawet
dziecka by nie przestraszył. 

W gruncie rzeczy pewne jest
tylko to, że poszukiwa-
ny olbrzym zrzucił nad

Wisłą starą skórę i pozostała po
nim wyjątkowo długa wylinka
oraz masa artykułów – a to w ga-
zecie, a to w Internecie. W takim
razie nie ma co mówić o jakiejkol-
wiek sensacji, bowiem ów wąż
zrzucający starą skórę niczym się
nie różni od nader licznej grupy
polityków, czyniących przecież od
czasu do czasu to samo. A każdy z
tych – choćby świeżo wyliniałych
gadów – jawi nam się zawsze jako
Wąż Kusiciel, uwodzący potencjal-
nych wyborców obietnicami, które
idealnie trafiają w ich gust. Wy-
borcy zaś bardzo łatwo popełniają

grzech pierworodny, głosując na
hipnotyzującego ich magią obiet-
nic kusiciela i dopiero post factum
budzą się z ręką w nocniku. 

W obliczu wyborów rodzi
się zatem pytanie – ko-
mu wierzyć, skoro za-

równo Ojciec Święty – Franciszek,
jak i nieświęty reżyser filmu „Kler”
Wojciech Smarzowski zapewnia-
ją nas, że dzisiaj nie można wierzyć
nawet księdzu? O ile ten drugi czy-
ni jeno duchownym wyrzuty, o ty-
le ten pierwszy przechodzi do czy-
nu i po prostu wyrzuca nawet naj-
bardziej świątobliwych biskupów
na zbity pysk, skonstatowawszy
poniewczasie, że traktowali oni
swoje owieczki jak barany. 

T ak już jest na tym najlep-
szym ze światów, iż najwięk-
si spryciarze uważają swoje

zawodowe zajęcie za bal masko-
wy i cały czas dobrze się bawią, a
kłopot powstaje dopiero wtedy, gdy
maski nieoczekiwanie spadną. Dla
zdemaskowanych zaś – na ogół nie
ma litości. No, chyba że postanowi
ich ułaskawić sam prezydent albo
władze kościelne zdecydują, że
warto postawić na nawróconego
grzesznika, co czyniono już wiele
razy, licząc, że organizator zbio-
rowego przestępstwa na zlecenie
ewentualnie pedofil albo pijak w
sutannie w końcu się poprawią. 

K iedyś na łamach „Pasma”
pozwoliłem sobie na nawią-
zujący do pewnej historycz-

nej nazwy złośliwy słowotwór: So-
cjaldemokracja Kurewstwa Pol-
skiego i Sitwy. Parę lat później iden-
tyczne skojarzenie miał mój stary
druh – dziś już świętej pamięci –
Maciek Rybiński, kiedyś znakomi-
ty felietonista tygodnika „ITD”, pi-
szący potem na wychodźstwie, a
po powrocie do kraju – w dzienni-
ku „Rzeczpospolita”.  Skoro zbie-

giem okoliczności wpadliśmy na
ten sam pomysł, to znaczy, że na-
sze skojarzenia musiały być bar-
dzo podobne. I prawdę mówiąc,
na gruncie politycznym one raczej
się nie zmieniły. W odniesieniu do
polityków wciąż można przecież
użyć stwierdzenia – zapomniał
wół, jak cielęciem był, przypomina-
jąc im jednocześnie z kim nieco
wcześniej szli razem w zaprzęgu. 

T ymczasem jednak bliska per-
spektywa wyborów samo-
rządowych sprawia, że nad-

zwyczajnie aktywizuje się i grupa
trzymających władzę, i łaknąca tej-
że konkurencja. W praktyce wy-
chodzi to nam, mieszkańcom War-
szawy, na dobre. Z jednej strony
zmajoryzowana przez PO ekipa
Hanny Gronkiewicz-Waltz wprost
szaleje, jeśli chodzi o kończenie
wszelkich modernizacji i remon-

tów, z drugiej zaś – mamy choćby
ludzki gest namaszczonego przez
PiS wojewody mazowieckiego Zdzi-
sława Sipiery, który wreszcie w swej
łaskawości dał zgodę na ukończenie
przebudowy zbiegu ulic Rosoła/Re-
laksowej i Wąwozowej na Ursyno-
wie, bo mu uświadomiono zapew-
ne, że blokując tę operację, sprawi,
iż jego partia utraci w tej dzielnicy,
a zwłaszcza na Kabatach, mnóstwo
głosów. Zatem – jak mu to mus. Po-
trzeba wyborcza to swego rodzaju
VIS MAIOR, która ma zapewnić fi-
nalnie – PiS MAIOR. 

Z punktu widzenia przecięt-
nego warszawiaka nie ma
wszakże znaczenia, czy w

stolicy będziemy mieli kontynuację
rządów PO, czy też PiS na bis. Waż-
ne, żeby owe rządy były możliwie
racjonalne i wiązały się z odejściem
od koniunkturalizmu. Bo to prze-

cież polityczny koniunkturalizm
sprawił, że oddano miasto w ręce
uwielbiających samowolki dewe-
loperów i że „zapomniano” w no-
wej rzeczywistości, iż handel rosz-
czeniami do tytułów własnościo-
wych w mieście – tak straszliwie
zniszczonym przez Niemców pod-
czas drugiej wojny światowej – po-
winien być z gruntu zabroniony.
A dziś można już tylko z goryczą
powiedzieć: mądry prawnik po
szkodzie. Bo szkoda już nastąpiła
i to w wielkim rozmiarze. Tylko po
części zniweluje ją mocno spóźnio-
na mała ustawa reprywatyzacyj-
na. Co ciekawe, w deklaracjach
przedwyborczych prawie się nie
mówi o takiejż dużej ustawie, któ-
ra jest traktowana niczym gorący
kartofel. Może kandydaci na urząd
prezydenta Warszawy wyjaśnili-
by zainteresowanym: dlaczego? 

U kładająca się do niedawna
nadzwyczaj harmonijnie
współpraca urzędników dziś

już nieistniejącego Biura Gospodar-
ki (a raczej Gospodraki) Nierucho-
mościami sprawiła, że grupka naj-
cwańszych kombinatorów zrepry-
watyzowała szereg wartych ciężkie
miliony złotych warszawskich ka-
mienic niemal od ręki. Co ciekawe
jednak, w postępowaniach tyczą-
cych niekoniecznie nieruchomości
„podekretowych” sprawy wloką się
w nieskończoność. I na przykład
przy Pileckiego i Gandhi nie może
wciąż powstać zaplanowane obok
Areny Ursynów boisko piłkarsko-
-lekkoatletyczne. Jak na złość, są
również kłopoty z miejscem pod po-
dobne boisko przy mającej wkrótce
stanąć u zbiegu ulic Iwanowa-Szaj-
nowicza i Zaruby publicznej szkole
podstawowej, bo tak pożądany teraz
teren już poszedł w prywatne ręce. 

N o cóż, dzieci, które przyj-
dą do tej szkoły, będą mo-
gły tylko z zazdrością po-

patrzeć na urządzenia sportowe
przy funkcjonującej w sąsiedztwie
płatnej szkole (przedszkolu) zako-
nu sióstr niepokalanek, z którymi
dawna gmina Ursynów podzieliła
się dużym terenem na Kabatach
po bratersku, przekazując go w
użytkowanie wieczyste. O ile pa-
miętam, zakon obiecywał przyj-
mowanie dzieci z biednych rodzin
za darmochę (jak czyni np. z wiel-
kim pożytkiem ursynowska Szko-
ła Przymierza Rodzin). Czy jed-
nak niepokalanki czynią tak sa-
mo, nie mam pojęcia. A może po-
dzieliłyby się swoim boiskiem z
uczniami mającej powstać szkoły
publicznej, zapisując sobie w niebie
dobry uczynek?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
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Wsparcie dla firm, 
czyli jak bank napędza biznes

Prowadzenie własnego biznesu to zwykle duży wysiłek i ogromne
wyzwanie, które trudno podejmować bez żadnej pomocy. Często
najbardziej potrzebne okazuje się wsparcie finansowe – bez dodat-
kowych środków ciężko realizować niezbędne inwestycje, a czasem
nawet zapewnić pełną płynność finansową przedsiębiorstwa. Po-
trzebną pomoc oferują m.in. banki, które wspierają bieżącą działalność i plany
rozwoju firmy poprzez kredyty w rachunku bieżącym i kredyty inwestycyjne. Dziś
przedstawię, na czym polegają te usługi.

Inwestycje to konieczność dla każdego przedsiębiorcy, które chce pozostawać konkurencyjny na
stale zmieniającym się współczesnym rynku. Zakup nowego sprzętu albo unowocześnienie infra-
struktury może doprowadzić do wzrostu zysków, jednak na początku jest to po prostu kolejna kwo-
ta, która uszczupla budżet firmy – a czasem może nawet utrudnić jej codzienne działanie.

Dużym wsparciem w takiej sytuacji może okazać się podstawowy sposób finansowania inwesty-
cji oferowany przez banki, czyli kredyt inwestycyjny. Może być on przeznaczony na: finansowanie
nieruchomości komercyjnych, zakup, modernizację i remont nieruchomości, refinansowanie kre-
dytu inwestycyjnego w innym banku czy też refinansowanie udokumentowanych nakładów inwe-
stycyjnych. Równolegle kredyt ten jest wykorzystywany do finansowania inwestycji w rzeczowy
majątek trwały związany z podstawową działalnością gospodarczą lub refinansowanie udokumen-
towanych nakładów inwestycyjnych.

Warto jednak pamiętać, że o ile kredyt inwestycyjny jest z zasady przeznaczony na finansowa-
nie środków trwałych i nieruchomości, to może się zdarzyć, że nie każdy środek trwały będzie mógł
być w ten sposób sfinansowany. W szczególności dotyczy to bardzo specjalistycznych sprzętów lub
nietypowych nieruchomości. Warto też upewnić się, że wartość planowanej inwestycji nie przekra-
cza maksymalnej kwoty kredytu oferowanego przez bank. Warto też sprawdzić, czy nie jest wy-
magany wkład własny albo czy bank nie kredytuje wyłącznie wartości netto przedmiotu.

Zastanawiając się nad wyborem formy finansowania, warto też zwrócić uwagę na leasing. Jest
to alternatywny produkt finansowy, w którym przedmiot finansowania jest użytkowany mimo, że
do momentu spłaty nie należy do firmy, a zobowiązanie związane z leasingiem jest pozabilanso-
we. Warto rozważyć leasing i porównać oferty zarówno ze względu na koszt finansowania, jak i
rozliczenia podatkowe. Warto porównać obie te formy także pod kątem możliwości finansowania.
Może się bowiem zdarzyć, że np. przedmiot, który nie będzie mógł być przez bank finansowany
kredytem, może być przez firmę wzięty w leasing.

Jeszcze innym sposobem finansowania przedsiębiorstw jest kredyt w rachunku bieżącym, popular-
nie nazywany również „linią kredytową”. Z definicji taki kredyt jest źródłem finansowania bieżących
potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego celem jest krótkotrwałe zwięk-
szenie płynności gotówkowej poprzez zwiększenie stanu gotówki będącej do dyspozycji firmy. Kluczo-
we jest, że kredyt ten może być przeznaczony na dowolny cel, m.in. na: pokrywanie części lub całości
wydatków stałych, finansowanie niewielkiego zakupu materiałów i towarów oraz usług związanych
z bieżącą działalnością gospodarczą, a także na regulowanie bieżących zobowiązań handlowych.

Kredyt w rachunku jest wygodną formą niwelowania zatorów płatniczych. Pozwala on na ko-
rzystanie z udostępnionych przez bank środków na rachunku bieżącym w sytuacji, gdy oczekuje-
my na płatności ze strony kontrahentów. Ważne jest, że każdy wpływ na konto (w tym zaległa płat-
ność za faktury) spłaca zadłużenie na rachunku. Bank przestaje więc naliczać odsetki, gdy wpły-
ną pieniądze wynikające z zatoru płatniczego.

Ważną kwestią, na którą firma powinna zwrócić uwagę, jest kwestia prowizji od niewykorzysta-
nej części limitu. Warto wybrać taki bank, który – jak np. bank Credit Agricole – nie obciąża firmy
tzw. „prowizją za gotowość”. Dzięki takiemu podejściu firma płaci za kredyt tylko, gdy z niego ko-
rzysta. To bardzo wygodne i korzystne rozwiązanie. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y m  b a n k u  C r e d i t  A g r i c o l e
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Po raz kolejny, już od kil-
kunastu lat, na Ursyno-
wie odbywają się obcho-
dy Dnia Patrona Warsza-
wy – błogosławionego
Władysława z Gielniowa.
Tegoroczna uroczystość,
jak zwykle, zgromadziła
liczne rzesze mieszkań-
ców naszej dzielnicy. Nic
dziwnego, to ważne świę-
to miasta, a poza tym zo-
stało połączone z cieka-
wym programem, przygo-
towanym przez Urząd
Dzielnicy.

Wielkomiejska 
Msza św. odpustowa ...

Uroczystości odpustowe w
natolińskim kościele bł. Włady-
sława z Gielniowa stały się już
tradycją. Sam jarmark rozpo-
czął się trochę wcześniej, od
godz. 10.00, ale było to zaled-
wie preludium obchodów Dnia
Patrona. Część oficjalną uroczy-
stości rozpoczęła msza święta,
której przewodniczył biskup po-
lowy Wojska Polskiego Józef
Guzdek. Wśród uczestników, w
wypełnionym po brzegi koście-
le, znaleźli się przedstawiciele
władz państwowych, samorzą-
dowych m. st. Warszawy i dziel-
nicy: wicemarszałek Sejmu
Małgorzata Kidawa - Błońska,
prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, były prezydent
miasta Marcin Święcicki, kan-
dydat na stanowiska prezyden-
ta Warszawy Rafał Trzaskow-
ski, członkowie Rady Dzielnicy
z przewodniczącym Michałem
Matejką, członkowie Zarządu
Dzielnicy z burmistrzem Rober-
tem Kempą na czele, radni re-
prezentujący wszystkie kluby i
opcje polityczne.

Już tradycyjnie od 2005 r.
podczas mszy świętych odpu-
stowych, małżeństwa z długim
stażem i obchodzące okrągłe ju-
bileusze, odnawiają przyrzecze-
nia małżeńskie. Właśnie ten wą-
tek stanowił główny motyw ho-
milii bp. Józefa Guzdka. – W ro-

ku jubileuszu odzyskania nie-
podległości trzeba pamiętać, że
naród skazany na śmierć pozo-
stał sobą, zachował wiarę i prze-
trwał dzięki rodzinie. Dziś mał-
żeństwo i rodzina przeżywają
poważny kryzys: podejmowane
są próby redefinicji tych pojęć.
Nie chcemy szukać przyczyn kry-
zysu rodziny na zewnątrz, ale
nade wszystko w nas samych –
powiedział bp. Józef Guzdek. 

Biskup polowy Wojska Pol-
skiego poprowadził również ce-
remonię odnowienia przyrze-
czeń małżeńskich. W tym roku
miłość, wierność i uczciwość
małżeńską potwierdziły 73 mał-
żeństwa, w tym dwa z 55-letnim
stażem. – Udowadniacie każde-
go dnia, że najważniejszymi
imionami miłości jest: wzajemne
zrozumienie, dialog, poświęce-
nie i sztuka kompromisu. Praw-
dziwie kocha tylko ten, kto trwa
w miłości, gdy jest to trudne –
mówił bp. Józef Guzdek. – Naj-
trudniejsze jest pierwsze 40 lat,
a później “już jakoś idzie” – ko-
mentowali z uśmiechem mał-
żonkowie Halina i Kazimierz,
wyraźnie przepełnieni radością,
jakby dopiero co zawarli związek
małżeński. 

Po mszy św. odbyła się uro-
czystość złożenia wieńców przed
figurą bł. Władysława z Gielnio-
wa. Kwiaty składali przedstawi-
ciele wszystkich struktur poli-
tycznych i samorządowych, po
czym ... niespodziewanie pojawił
się powóz z marszałkiem Piłsud-
skim w asyście ułana na koniu.
Ale nic w tym dziwnego. Prze-
cież w tym roku obchodzimy
100-lecie odzyskania niepodle-
głości, więc obecność Marszał-
ka, będącego kluczowym kon-
struktorem wyzwolenia, była
niezbędna i głęboko symbolicz-
na podczas Dnia Patrona War-
szawy.

... i wielkomiejski 
jarmark

Uroczystość odpustowa zgod-
nie z tradycją nie może odbyć
się przecież bez jarmarku. A że
uroczystość w swoim założeniu
miała podłoże patriotyczno –
rodzinne, więc dla wszystkich w
rodzinie –  i starszych, i dzieci –
można było coś ciekawego zna-
leźć. Atmosferę pikniku rodzin-
nego podkreślała obecność kil-
kudziesięciu straganów z róż-
norodnymi produktami i przy-
smakami regionalnymi oraz
wyrobami rękodzieła ludowe-
go. Można było spróbować paj-
dę chleba ze smalcem i skwar-

kami z ogórkiem kwaszonym,
kiełbasy i wędliny z dziczyzny,
przeróżne ciasta i słodkości –
do wyboru i koloru. Wiele stra-
ganów oferowało wyroby ludo-
we – kolorową ceramikę, tka-
niny i przeróżne produkty rę-
kodzieła artystycznego, obecni
byli nawet twórcy ludowi, poka-
zujący osobiście wykonane wła-
sne dzieła.  

Za straganami zlokalizowa-
na została scena plenerowa.
Tam właśnie odbył się koncert
“Polska żyje w nas” w wykona-
niu Orkiestry Koncertowej Vic-
toria. Bezpośrednio po koncer-
cie odbyła się ważna uroczy-
stość wręczenia listów gratula-
cyjnych autorom zwycięskich

projektów Budżetu Partycypa-
cyjnego 2019. Właśnie dzięki
jednemu ze zwycięskich projek-
tów BP mógł się odbyć kolejny,
atrakcyjny dla ursynowian
punkt programu, jakim był kier-
masz darmowych sadzonek ro-
ślin. Po czym znów jeszcze dwa
koncerty: “Spacer po Warsza-
wie” w wykonaniu Zespołu Pie-
śni i Tańca Uniwersytetu War-
szawskiego “Warszawianka”
oraz koncert Kapeli Warszaw-
skiej im. Staśka Wielanka.  A na
koniec, dla tych z najlepszą kon-
dycją, odbyła się Warszawska
Potańcówka na dechach - przy
akompaniamencie Aliganckiej
Kapeli. Dla lubiących takie “lu-
dowe zabawy”  była to faktycz-

nie świetna rozrywka, podczas
której można było zrelaksować
się i zapomnieć o problemach
dnia codziennego.

A kto to jest 
ten Patron?

- Babciu, a kto to był ten Pa-
tron? - zapytała niespodziewanie
może sześcioletnia dziewczyn-
ka,  stojąca razem z elegancko
ubraną pańcią wyglądającą bar-
dziej na mamusię niż babcię,  w
kolejce do jarmarkowego stra-
ganu z piernikami. - Wiesz Asiu,
to był taki dobry człowiek, taki
święty, pomagał biednym, leczył
ich... Asiu a tego chcesz piernicz-
ka czy może tego z rodzynka-
mi?. - Jakoś babci udało się wy-
brnąć z trudnej sytuacji. No wła-
śnie, kim był Władysław z Giel-
niowa?

Przytaczając za ks. Tomaszem
Jaklewiczem (www.kosciol.wia-
ra.pl), bł.  Władysław był pierw-
szym polskim poetą, a jego pie-
śni są świadectwem, że polski
stał się językiem literackim w
przestrzeni wiary. Źródła jego
kultu, zgodnie z tradycją mają
podłoże mistyczne. Jak głoszą
przekazy, w Wielki Piątek 1505
roku w klasztornym kościele św.
Anny zakonnik wpadł w mi-
styczne uniesienie. Powtarzając
„Jezu, Jezu”, uniósł się ponad
ambonę. Po chwili opadł i za-
słabł. Było to jego ostatnie kaza-
nie. Dwa tygodnie później
zmarł. Jego ciało złożono w
krypcie kościoła św. Anny. War-
szawiacy od razu otoczyli go
kultem. Beatyfikowano go jed-
nak dopiero w 1750 roku. Pa-
pież Jan XXIII ogłosił go patro-
nem stolicy. Abstrahując w tym
miejscu od niezwykle istotnych
aspektów religijnych i mistycz-
nych, należy zwrócić uwagę na

zasługi Władysława z Gielnio-
wa jako poety. Pisał po łacinie,
ale przeszedł do historii jako
pierwszy znany z imienia autor,
który programowo tworzył w ję-
zyku polskim. Językoznawcy
podkreślają, że to bł. Władysław
stoi u początków literackiej pol-
szczyzny i otwiera listę naszych
poetów. Z jego imieniem wiąże
się także rozwój polskich pieśni
religijnych. Władysław propa-
gował polski śpiew w kościołach
bernardyńskich, a jego pieśni
stały się literackim wzorcem dla
innych twórców. Do naszych
czasów przetrwało kilkanaście
oryginalnych utworów. 

Bł. Władysław z Gielniowa
jest nie tylko świadkiem wiary.
Jego pieśni są świadectwem, że
polski stał się językiem literac-
kim w przestrzeni wiary. Laicki
dogmatyzm panujący dziś w
kulturze programowo przecina
więzi łączące chrześcijaństwo i
kulturę. Intelektualne elity naj-
głośniej krzyczą, że religia to za-
ścianek, moherowe berety i oj-
ciec dyrektor. Gorzej, gdy wie-
rzący ulegają tej hałaśliwej pro-
pagandzie, często z braku wie-
dzy albo z obawy, że wypadną
nienowocześnie („mamy prze-
cież XXI wiek!”). Bł. Władysław
żył u schyłku średniowiecza,
epoki, w której sojusz rozumu i
wiary wydał wiele genialnych
owoców.  Można dać mnóstwo
przykładów wskazujących na
wieloraką łączność  źródłową
religii i kultury, również obec-
nie, gdy wielu najwybitniejszych
twórców - poetów, muzyków,
kompozytorów, ludzi sztuki -
czerpie z tradycji duchowej  i
więzi te umacnia.

Zaiste, wszystkim, więcej,
takiego dobrego rozumu po-
trzeba.

Dzień Patrona Warszawy na Ursynowie

To była piękna uroczystość!

„Choć niedzielna pogoda by-
ła już typowo jesienna, to miesz-
kańcy, jak zawsze na Ursyno-
wie, dopisali licznie uczestnicząc
w części oficjalnej jak i rozryw-
kowo-artystycznej. Po raz ko-
lejny mogliśmy wspólnie prze-
żywać ważne momenty i wspól-
nie się bawić. Dzień Patrona
Warszawy to już tradycyjnie po-
łączenie lekcji historii i patrioty-
zmu z rozrywką i integracją bu-
dującą naszą społeczność i toż-
samość naszej małej Ojczyzny”
– podsumował Dzień Patrona
Łukasz Ciołko – zastępca bur-
mistrza Ursynowa.
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Jest tak, że mieszkanie na Ursy-
nowie jest super! Dobrze być w
miejscu doskonale skomuniko-
wanym z resztą miasta. Dobrze
poruszać się po lepszych z roku
na rok drogach. Korzystać z
przemyślanych szlaków rowero-
wych. Cieszyć się z rozwijającej
się infrastruktury. I wreszcie
oddychać trochę zdrowszym po-
wietrzem.

J est też dość duża liczba knaj-
pek, kawiarni, barów i restaura-
cji. Większość serwuje napraw-

dę znakomite dania i potrawy. Od naj-
tańszych do najdroższych. Dla każde-
go podniebienia coś się znajdzie. Cieszy
duża ilość restauracji regionalnych. Są
zatem kuchnie: amerykańska, arab-
ska, chińska, francuska, hinduska, hisz-
pańska, japońska, włoska i naturalnie
polska. Dobre kawiarnie i cukiernie.
Są też naturalnie sieciówki. Człek miej-
scowy i przyjezdny na pewno z głodu
nie umrze.

K ultura i sport wymagają naj-
pewniej większych nakładów.
Ma Ursynów kilka domów kul-

tury. Buduje się centrum kultury. Jest
wielosalowe kino. Są działania arty-
styczne i edukacyjne. Jest kilka niezłych
obiektów sportowych. Hala Ursynów.
Jakieś małe ośrodki sportowo-rekrea-

cyjne. Wspomagane przez infrastruktu-
rę sportową na kampusie SGGW. Brak
boiska piłkarskiego z prawdziwego zda-
rzenia. Może z trybunami na 500 miejsc
siedzących. Brak nowoczesnego base-
nu, nie przesadnego, ale dostępnego
bez ograniczeń czasowych.

J ak w takiej miejskiej dzielnicy
widzę reklamę? Przygotowanie
i stworzenie koncepcji dla sy-

tuowania mebli miejskich, nośników
informacji i reklamy w dzielnicy nie
jest ani trudne, ani problematyczne.
Przede wszystkim ze względu na istnie-
jące wzorce, tak europejskie jak i świa-
towe. Naturalnie warto pokusić się o
autorską, profesjonalną realizację.Trze-
ba zacząć od tego, o czym już na ła-
mach „Passy” pisałem, że nowoczesne
miasto jest skazane na konieczność po-
siadania nośników informacji i reklamy.
Dzisiejsze „społeczeństwo obrazkowe”
potrzebuje takich przekazów, by od-
naleźć się w przestrzeni publicznej. Po-
mysłem na uporządkowany przekaz
informacyjny i reklamowy w tej prze-
strzeni jest koncepcja!

N a obszarze zurbanizowanym
najbardziej popularne formy
reklamy znajdują się na me-

blach miejskich, np. są zintegrowane z
wiatami przystankowymi komunikacji
miejskiej. Definicja mebli miejskich jest

dość obszerna: Meble miejskie – stałe i
niestałe elementy wyposażenia ulicy,
takie jak: budka telefoniczna, infomat,
kiosk o powierzchni do 15 m kw., kosz
na śmieci, pojemnik do selektywnej
zbiórki odpadów, ławka, siedzisko, po-
jemnik z zielenią, kwietnik, parkometr,
słup ogłoszeniowy, stojak na rowery,
wygrodzenia drzew, toaleta publiczna,
wiata przystankowa, maszt flagowy,
zegar i inne, w których funkcja reklamo-
wa jest uzupełnieniem podstawowej
funkcji użytkowej.

W arto podkreślić, że meble
miejskie stanowią zazwy-
czaj o charakterze przestrze-

ni, w której się znajdują. Wiele z nich zo-
stało specjalnie zaprojektowanych (cza-
sami od początku „wymyślonych”) dla
konkretnego miasta lub regionu. Warto
wiedzieć, że większość najznakomit-
szych architektów z uznaną światową
renomą, ma w swoim dorobku również
projekty takich nośników. Należą do nich
na przykład: Norman Foster, Robert
Stern, Jean-Michel Wilmotte, Gae Au-
lenti, Jasper Morrison i Zaha Hadid. Ich
małe dzieła zdobią przestrzeń od obu
Ameryk, przez Europę, Azję, po Daleki
Wschód. Nowe wiaty przystankowe w
Warszawie to propozycja stołecznego
Towarzystwa Projektowego i szwedzkiej
firmy Tejbrant.

K omunikacja miejska (na Ur-
synowie głównie autobusy)
pozwala na sytuowanie no-

wych i nowoczesnych wiat przystanko-
wych. Znakomita część przystanków
komunikacji miejskiej została już wypo-
sażona w wiaty, dające również możli-
wości eksponowania informacji i rekla-

my w witrynach typu citylight, będą-
cych integralną częścią wiaty.

Wnewralgicznych punktach
sytuowane są słupy ogło-
szeniowo-reklamowe.

Obecnie niewielka ilość, ale należałoby
lepiej wykorzystać przestrzeń szerokich
chodników do ich zaplanowania i posta-
wienia. Słupy zmieniają swoje oblicze,
ale ich funkcja pozostaje wciąż taka sa-
ma. Nowe konstrukcje słupów są pod-
świetlane od wewnątrz, a plakaty nie
muszą już być klejone. Powierzchnie
ekspozycyjne na słupach mogą być wy-
korzystywane dla bardzo szerokiego
propagowania informacji (w tym afi-
sze) i reklamy.

Standardowe tablice plakatowe
winny otrzymać wskazania lo-
kalizacyjne tak, by nie ingero-

wać przestrzennie w krajobraz. Już dzi-
siaj takie punkty sytuowania są w nie-
których miejscach dzielnicy. Wzdłuż
Alei Komisji Edukacji Narodowej warto
zaplanować kilka miejsc dla cyfrowych
nośników informacji i reklamy. Takich,
które wyświetlają statyczne lub animo-
wane obrazy. Doskonale nadają się do
tego celu główne skrzyżowania, np. z
ulicami Ciszewskiego, Belgradzką i kil-
koma innymi.

D użym minusem zapisów tak
zwanej Ustawy Krajobrazo-
wej jest konieczność tworze-

nia warunków i zasad sytuowania tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń na terenie całej gminy.
Jest oczywiście możliwy podział miasta
na strefy, ale nie zależą one od podzia-
łu terytorialnego (np. nie pokrywają
się zazwyczaj z obszarem dzielnic lub

spójnych szlaków komunikacyjnych).
To główny argument, że niektóre zapi-
sy Ustawy należy zmienić.

Uważam, że przestrzeń publicz-
na jest przestrzenią wspólną,
choć ograniczoną przepisami

szczegółowymi i porządkowymi. Nie
może być zawłaszczana dla realizacji
partykularnych interesów jakiejś grupy
ludzi lub przedsiębiorców. Przestrzeń
ta winna służyć wszystkim. Bez nad-
użyć, bez znaczących zakazów i ograni-
czeń. Służebna rola przestrzeni publicz-
nej winna wynikać z konsensusu (kom-
promisu) wszystkich zainteresowanych
w funkcjonowaniu na jej obszarze. 

Podejmowane przez różne śro-
dowiska i grupy inicjatywy,
związane z funkcjonowaniem

w przestrzeni publicznej i korzystaniu
z niej (w tym przez branżę reklamo-
wą), spotykały się w większości ze zde-
cydowanym brakiem zainteresowania
ze strony władz samorządowych. Nie-
które władze samorządowe (dotyczy
to zwłaszcza największych miast) przez
lata zaniechań spowodowały w dużej
mierze degradację przestrzeni publicz-
nej. Dzisiaj szukają winnych tego stanu
rzeczy, bez refleksji dotyczących wła-
snych zachowań w przeszłości. Ze szko-
dą dla lokalnych inicjatyw, przedsię-
wzięć i przedsiębiorców.

Reklama nie jest temu winna.
Jej miejsce jest w nowoczesnej
i uporządkowanej przestrzeni

publicznej. Dlatego warto spróbować
lokalnych rozwiązań. Może Ursynów
będzie pierwszy. L e c h  K a c z o ń

I z b a  G o s p o d a r c z a  
R e k l a m y  Z e w n ę t r z n e j

Ja od reklamy – kilka refleksji o Ursynowie

FOTO AMS



6

PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, llaaddaa
cchhwwiillęę ssttaarrttuujjee nnaa UUrrssyynnoowwiiee
cczzwwaarrttaa eeddyyccjjaa TTyyggooddnniiaa SSeenniioorraa..
PPrrzzyyppoommnniijjmmyy cczzyytteellnniikkoomm „„PPaass-
ssyy”” cczzyymm jjeesstt tteenn ccyykkll iimmpprreezz.. 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO,, zzaassttęęppccaa
bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa:: Na po-
czątku tej kadencji pojawił się
pomysł wprowadzenia cyklu wy-
darzeń przeznaczonych wyłącz-
nie dla najdojrzalszych miesz-
kańców dzielnicy. Pomysł ten był
przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę. Z myślą o seniorach  już po
raz czwarty przygotowaliśmy
cykl koncertów, spektakli, sean-
sów filmowych. Rozpoczynamy
już niebawem – 5 października.
Co roku staramy się wprowadzać
nowości. Jednak wspólnym mia-
nownikiem przygotowanych
przez nas koncertów, seansów
filmowych i spotkań z artystami
od zawsze jest humor. Chcemy
napełniać ludzi dobrym humo-
rem oraz pozytywną energią. Jak
zwykle, nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji. Szczególnie
polecam koncert Grażyny Bro-
dzińskiej,  który wypełnią dźwię-
ki największych przebojów mu-
zyki klasycznej, musicalowej, m.

in.: czardasz „Perła z Tokaju”,
uwodzicielskie „Tango Jalousie”
oraz wyjątkowy duet „Usta mil-
czą, dusza śpiewa”. Towarzy-
szyć jej będzie zespół muzyczny
„Kosma Band” – czyli młodzi i
utalentowani muzycy, którzy
swoją pasją, talentem oraz nie-
zwykłym entuzjazmem sprawia-
ją, iż każdy zagrany przez nich
utwór nabiera klasycznego, a jed-
nak świeżego i niespotykanego
brzmienia. Drugim niezwykłym
wydarzeniem będzie koncert Ali-
cji Majewskiej. Na scenie towa-
rzyszyć jej będzie współpracują-
cy z nią kompozytor, pianista i
akompaniator, jednocześnie au-
tor muzyki większości jej piose-
nek – Włodzimierz Korcz oraz
„Warsaw Opera Quartet”. Pod-
czas koncertu usłyszymy naj-
większe przeboje artystki: „Od-
kryjemy miłość nieznaną”, Jesz-
cze się tam żagiel bieli” czy „Być
kobietą”. Tegoroczny „Tydzień
seniora” to także liczne koncerty
w ursynowskich domach kultury
– wystąpi m. in. Janusz Borkow-
ski czy grupa muzyczna „Czer-
wony Tulipan”. Z kolei Dzielnico-
wy Ośrodek Kultury przy ul. Ka-

jakowej 12b zaprezentuje spek-
takl „Henio czyli sposób na bab-
cię” traktujący w zabawny sposób
o śmiertelnie poważnych proble-
mach.  Nie zabraknie też sean-
sów filmowych. W tym roku za-
praszamy na same hity: „Mam-
ma mia! Here we go again”, „Ma-
dame” oraz „Pozycję obowiązko-
wą”. Będzie też nowość – wyjąt-
kowo „słodka” niespodzianka.

CCóóżż ttoo zzaa nniieessppooddzziiaannkkaa??
Jak wspominałem, co roku

wprowadzamy nowy element.
Ma być ciekawie i inspirująco.
W tym roku nowością będą wy-
cieczki autokarowe SŁODKA
WARSZAWA. Zaproponowali-
śmy seniorom przejazd zabytko-
wym autobusem tzw. „Ogór-
kiem” z przewodnikiem po kul-
towych przedwojennych cukier-
niach i pijalniach czekolady. Pod-
czas wycieczki przewodnik opo-
wie m. in. kto chował w pącz-
kach złote monety, kto produ-
kował piramidy z cukru oraz co
doprowadziło legendarnego We-
dla na skraj bankructwa. Dla
uczestników przewidziano po-
częstunek w postaci  gorącej cze-

kolady oraz pączka. Po raz
pierwszy w ramach Tygodnia Se-
niora zapraszamy także na praw-
dziwy bal! Jego pierwsza edy-
cja w karnawale tego roku za-
kończyła się wielkim sukcesem,
dlatego postanowiliśmy zorga-
nizować go jeszcze raz i wpisać
do programu Tygodnia. 

PPrroossiimmyy zzaatteemm oo wwiięęcceejj iinnffoorr-
mmaaccjjii nnaa tteemmaatt zzaappllaannoowwaanneeggoo
bbaalluu......

II URSYNOWSKI BAL PRZE-
BIERAŃCÓW współorganizuje-
my wraz z Fundacją „Kluboteka
Dojrzałego Człowieka”. W pro-
gramie oprócz dobrej zabawy na
uczestników będą czekały gorą-
ce posiłki, konkursy z nagroda-
mi, no i oczywiście wielki par-
kiet taneczny.  Wydarzenie odbę-
dzie się w sobotę, 6 październi-
ka w Hali Sportowej UCSiR HA-
WAJSKA przy  ul. Dereniowej
48. W przeciwieństwie do zna-
komitej większości wydarzeń
kulturalnych organizowanych
przez urząd dzielnicy uczestnic-
two w II Balu Ursynowskim Ba-
lu Przebierańców jest częściowo
odpłatne, ale opłata nie jest wy-

górowania, wynosi 20 złotych.
Chęć uczestnictwa w balu moż-
na zgłaszać  do organizacji se-
nioralnych działających na Ur-
synowie – jestem przekonany że
tak jak w zeszłym roku przepięk-
ne przebrani seniorzy będą
świetnie się bawić. 

Przypominam że terminy po-
szczególnych wydarzeń oraz
szczegóły dotyczące bezpłatnych
kart wstępu znajdą Państwo na
naszej stronie www.ursynow.pl
oraz na ulotkach z programami,
które są dostępne w urzędzie
oraz w ursynowskich domach

kultury i oddziałach biblioteki.
Zapraszając na Tydzień Senio-
ra, składam wszystkim ursynow-
skim Seniorom życzenia zdro-
wia, pogody ducha i wielu wra-
żeń podczas korzystania z na-
szej oferty kulturalnej! 

Łukasz Ciołko jest zastępcą bur-
mistrza Ursynowa z ramienia sto-
warzyszenia PROJEKT URSY-
NÓW.  W zarządzie dzielnicy od-
powiada za wydarzenia kultural-
ne, komunikację z mieszkańca-
mi, lokale komunalne i Budżet
Partycypacyjny.

Seniorzy pójdą w tango!
Z Łukaszem Ciołko o programie dla ludzi wiecznie młodych
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Centralna część współcze-
snej Warszawy została ufor-
mowana wokół skrzyżowa-
nia dwóch głównych arterii
Warszawy o kierunku pół-

noc-południe (ul. Marszał-
kowska) i wschód-zachód
(Al. Jerozolimskie), wyty-
czonych i uformowanych na
przełomie XVIII i XIX wieku. 

Arterie te, na podobieństwo
starożytnych cardo i decuma-
nus, wyznaczyły  nowe centrum
Warszawy „mimośrodowo” od
centrum historycznego, tj. Stare-
go Miasta. 

Warszawa, w przeciwień-
stwie do większości miast euro-
pejskich, nie rozwijała się  wokół
swego rdzenia, czyli historycz-
nego centrum, ale  w znacznej
odległości od niego. Wkrótce,
bo w połowie XIX wieku, siłą na-
pędową tego rozwoju stała się
Kolej Warszawsko-Wiedeńska,
której krańcowa stacja została
wybudowana przy skrzyżowa-
niu Alei Jerozolimskich z ulicą
Marszałkowską.  Warszawa po-
siadała w tym czasie okazały ra-
tusz przy Placu Teatralnym, nie
było więc powodu do wznosze-
nia nowego. Stan taki trwał do
końca II wojny światowej, gdy

zniszczeniu uległ ratusz ogól-
nomiejski.  Po II wojnie, z chwi-
lą wprowadzenia podziału mia-
sta na dzielnice w 1950 r., cen-
tralna część miasta została wy-
dzielona jako Śródmieście i po-
mimo wielu dalszych przekształ-
ceń administracyjnych – jako
Śródmieście pozostała. Od 1990
r. siedzibą samorządowych
władz Śródmieścia jest wolno
stojący budynek przy ul. Nowo-
grodzkiej 43.  W 2016 r. na tere-
nie Śródmieścia mieszkało
119.5 tys. osób.

Budynek przy Nowogrodzkiej
43 jest budynkiem administra-
cyjnym wzniesionym w końcu
XIX w. przez Rosjan dla potrzeb
żandarmerii i „ochrany”. Zloka-
lizowany opodal Dworca Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej, miał
dogodne położenie ze względu
na charakter zlokalizowanego
w nim carskiego aparatu repre-
sji.   Projektantem budynku był
Piotr Aleksander Fedders (na ta-

blicy informacyjnej podano:
Waldemar Fedders).

Zasadnicza przebudowa
wnętrz gmachu miała miejsce w
latach 1992-1994 według pro-
jektu zespołu architektów JEMS
(Jerzy Szczepanik-Dzikowski,
Olgierd Jagiełło, Maciej Miło-
bęcki, współpraca Janusz Wró-
bel).  Specjaliści oceniają, że
przebudowa ta jest jednym z lep-
szych przykładów  wkompono-
wania nowego wnętrza do hi-
storycznej budowli. 

Pytany przez autora niniejsze-
go tekstu  (pismem z 6 marca
2014 r.) ówczesny burmistrz
Śródmieścia  o podstawowe pa-
rametry budynku (powierzch-
nia, kubatura itd.), nie odpowie-
dział (w przeciwieństwie do po-
zostałych 17 burmistrzów). Jego
rzecznik prasowy stwierdził na-
tomiast, iż informacje na ten te-
mat znajdują się w: Archiwum
Urzędu m. st. Warszawy, ul.
Wierzbowa 9/11, Archiwum

Państwowym m. st. Warszawy,
ul. Krzywe Koło 7/9, Archiwum
Biura Odbudowy Stolicy w Ar-
chiwum Państwowym m. st.
Warszawy, ul Krzywe Koło 7, Ar-
chiwum Główne Akt Dawnych,
ul. Długa 7, Archiwum Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, ul. Nowy
Świat 18/20.  

Takie czasy!
Adres: Urząd Dzielnicy Śród-

mieście m. st. Warszawy, ul .
Nowogrodzka 43;  00-691 War-
szawa. 

Według informacji z 2 wrze-
śnia 2016 r. w Urzędzie Dzielni-
cy Śródmieście m. st. Warszawy
zatrudnionych było 301 osób
na 300,25 etatach. Statystycz-
nie na jeden etat w urzędzie
przypada w Śródmieściu 398,0
mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dziel-
nic Warszawy wynosi 438 miesz-
kańców/1 etat)

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ratusze Warszawy – Śródmieście (X)
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PPAASSSSAA:: MMaammyy dduużżoo mmaanneeww-
rróóww pprrzzeedd wwyybboorraammii ssaammoorrzząą-
ddoowwyymmii nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. JJaakkąą ppoo-
zzyyccjjęę ww ttyycchh zzaawwiirroowwaanniiaacchh zzaajj-
mmuujjee kkiieerroowwaannee pprrzzeezz ppaannaa bbuurr-
mmiissttrrzzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee „„IInniiccjjaa-
ttyywwaa MMiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa””??

AANNTTOONNII PPOOMMIIAANNOOWWSSKKII,, zzaa-
ssttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa::
My – jako pierwsi – już w ze-
szłym roku apelowaliśmy do
wszystkich lokalnych stowarzy-
szeń o wspólny front wyborczy
przeciwko partiom politycznym.
Chcemy, żeby samorząd ursy-
nowski należał do mieszkańców,
a nie do partyjnych liderów z
Wiejskiej i Nowogrodzkiej. Z te-
go względu staraliśmy się za-
wrzeć porozumienie ze wszyst-
kimi lokalnymi stowarzyszenia-
mi w dzielnicy, bo tylko taka
współpraca dawałaby szanse
konkurowania z dwiema naj-
większymi partiami, które dys-
ponują milionami złotych z na-
szych pieniędzy. Ostatecznie
udało nam się dogadać ze Sto-
warzyszeniem Projekt Ursynów
i razem idziemy do wyborów ja-
ko komitet „Projekt Ursynów –
lokalnie najlepsi”. 

NNaa cczzyymm wwaasszzaa pprrzzeewwaaggaa
mmiiaałłaabbyy ppoolleeggaaćć??

Przede wszystkim sytuacja w
krajobrazie wyborczym radykal-
nie się zmieniła, bowiem po
udzieleniu poparcia Patrykowi
Jakiemu przez Piotra Guziała,
który był długoletnią podporą
Naszego Ursynowa i kandyduje
obecnie do Rady Dzielnicy, mo-
żemy teraz śmiało powiedzieć,
że jesteśmy jedynym  prawdzi-
wie bezpartyjnym komitetem lo-
kalnym. Mamy kompetentnych
ludzi, niektórych z wieloletnim
doświadczeniem w samorzą-
dzie. Mamy też dużo pomysłów
i wiemy jak je zrealizować. 

JJaakkiiee ttoo ppoommyyssłłyy??
Wśród naszych głównych po-

stulatów jest między innymi
stworzenie na Ursynowie tysiąca
nowych miejsc w żłobkach i
przedszkolach, ograniczenie cha-
otycznej zabudowy i stworzenie
nowych parków, przede wszyst-
kim zaś parku nad Południową
Obwodnicą Warszawy, na placu
Wielkiej Przygody, a także na
tzw. Psiej Górce u zbiegu Gan-
dhi i Rosoła. Chcemy też udo-
stępnić mieszkańcom większa
liczbę miejsc parkingowych, nie-
koniecznie kosztem zieleni. Da
się to zrobić, chociażby poprzez
wspieranie przez miasto spół-
dzielni mieszkaniowych w bu-
dowaniu parkingów wielopozio-
mowych. Poza tym proponuje-
my system Blue Disc, znany z za-
chodniej Europy, dzięki któremu
miejsca pod ursynowskimi blo-
kami przestaną być zajmowane
przez przyjezdnych z Piaseczna,
Konstancina i okolic. Marzy się
nam też Centrum Aktywności
Seniora, w którym osoby w sile
wieku będą mogły skorzystać z
różnorodnej oferty zajęć, warsz-
tatów, czy nawet zwykłych spo-
tkań towarzyskich, ale także że-
by było to miejsce integracji mię-
dzypokoleniowej, w którym bab-
cia czy dziadek z wnuczkiem bę-
dą mogli znajdować formy po-
spólnej aktywności. 

Dzięki mojej działalności w
zarządzie dzielnicy udało się wy-
gospodarować środki na założe-
nie takiego centrum przy Szko-
le Podstawowej nr 330 na ulicy
Mandarynki. 

RRuucchhóóww mmiieejjsskkiicchh mmaammyy ttee-
rraazz ww WWaarrsszzaawwiiee bbeezz lliikkuu.. CCzzyy
nniiee uuwwaażżaa ppaann,, żżee wwaarrttoo bbyyłłoobbyy
ssiięę zzjjeeddnnoocczzyyćć ww sskkaallii ccaałłeeggoo
mmiiaassttaa ii ttoo ddooppiieerroo bbyyłłaabbyy ssiiłłaa ww
wwaallccee wwyybboorrcczzeejj??......

Oczywiście! My jako IMU
wchodzimy w skład szerokie-
go ogólnopolskiego ruchu pod
nazwą Bezpartyjni Samorzą-
dowcy, który wystawia swoich
kandydatów m. in. do Rady
Warszawy i wszystkich sejmi-
ków wojewódzkich w Polsce.
Udało nam się zjednoczyć wie-
le stowarzyszeń dzielnicowych.
Niestety, nie wszystkie. Mam
jednak nadzieję, że przez ko-
lejną kadencję uda się wypraco-
wać szerokie pozapartyjne po-
rozumienie wszystkich lokal-
nych aktywistów w stolicy. Ta-
kie porozumienie mogłoby sta-
wić czoła partiom nawet na po-
ziomie ogólnomiejskim i stać
się realnym głosem mieszkań-
ców w radzie miasta, która de-
cyduje o rozdziale środków fi-
nansowych we wszystkich
dzielnicach. 

AA ccoo ppaann ssąąddzzii oo mmoożżlliiwwoośśccii
wwyybbuuddoowwaanniiaa cchhooćć jjeeddnneeggoo ppeełł-
nnoowwyymmiiaarroowweeggoo bbooiisskkaa ppiiłłkkaarr-
sskkiieeggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Bardzo bym chciał, żeby takie
powstało wraz z częścią lekko-
atletyczną. Niestety, proble-
mem numer jeden jest mikro-
skopijny zasób gruntów dziel-
nicowych. Miejscem idealnym
na takie boisko jest teren mię-
dzy Areną Ursynów a ulicą Gan-
dhi, ale od dekady trwa spór są-
dowy miasta z byłymi właści-
cielami, którzy zgłosili roszcze-
nia do tamtych działek. Dlacze-
go sądy są tak opieszałe, trudno
zrozumieć... 

MMiieejjmmyy zzaatteemm nnaaddzziieejjęę,, żżee
ssppóórr wwrreesszzcciiee zzoossttaanniiee rroozzssttrrzzyy-
ggnniięęttyy pprroo ppuubblliiccoo bboonnoo,, nnaa
cczzyymm mmoożżee zzyysskkaaćć uurrssyynnoowwsskkaa
mmłłooddzziieeżż..

R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Rozmowa z wiceburmistrzem Antonim Pomianowskim

Więcej parków i... parkingów

Urząd Dzielnicy Ursynów za-
prasza pieszych i rowerzystów
60+ na spotkanie z policjanta-
mi i ekspertami ruchu drogo-
wego w ramach akcji „Senior na
drodze. Jestem świadomy - bę-
dę bezpieczny”. Dla seniorów
przygotowano filmy oraz pora-
dy dotyczące bezpiecznych za-
chowań w ruchu drogowym.
Spotkanie odbędzie się 2 paź-
dziernika o godz. 13.00 w Ratu-
szu Dzielnicy Ursynów (al. KEN
61). Wstęp jest bezpłatny – a dla
uczestników przewidziano po-
częstunek oraz upominki. Dla
wszystkich, którzy przyjadą ro-
werem, organizatorzy zapew-
niają bezpłatny przegląd jedno-
śladu oraz doposażenie w świa-
tła i odblaski.

W najbliższą sobotę, 29
września, w Kościele pw.
św. Apostoła Piotra i Paw-
ła (ul. Szumiąca 5) odbę-
dzie się Ursynowski Festi-
wal Muzyki Chóralnej.
Mieszkańcy Ursynowa bę-
dą mieli okazję posłuchać
muzyki w wykonaniu aż 6
chórów. 

W programie utwory chóralne
polskich i zagranicznych kompo-
zytorów. Koncert finansuje Dziel-
nica Ursynów. Wstęp wolny.

Wystąpią:
-Ursynowski Chór Iuvenis (dy-

rygent Jakub Kaczmarek)
-Vox Cordis (dyrygent Krzysz-

tof Łazutka)
-Cantate Domino (dyrygent

Adrianna Szmyt)
-Cantata (dyrygent Barbara

Paszkiewicz)
-Ursynovia Cantabile (dyry-

gent Krystyna Kowalska – Wo-
jucka)

-Zespół Wokalny Ars Chori
(dyrygent Zbigniew Tupczyński)

-Krzysztof Łazutka Organy
Kierownictwo muzyczne: Zbi-

gniew Tupczyński

– Muzyka chóralna przeżywa
na Ursynowie prawdziwy rene-
sans. Nasze chóry dynamicznie
się rozwijają, bardzo często kon-
certują, także poza Ursynowem,
a nawet za granicą. Wspieranie

rozwoju chórów to jeden z moich
priorytetów, ponieważ nasi uta-
lentowani chórzyści z pasją two-
rzą kulturę, przyczyniają się do
integracji lokalnej społeczności a
także rozsławiają Ursynów. Ur-
synowski Festiwal Muzyki Chó-
ralnej będzie świętem ursynow-
skich i występujących gościnnie
chórów oraz prawdziwą ucztą
dla słuchaczy – mówi zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.

W sobotę 29 września o godz. 11.00
rozpoczyna się kolejny semestr Wolne-
go Uniwersytetu Ursynowa. Jest to cykl
bezpłatnych, dostępnych dla wszyst-
kich wykładów. Zajęcia odbywają się w
soboty w ursynowskim ratuszu (al. Ko-
misji Edukacji Narodowej 61). Pierw-
sze wykłady nowego semestru poprze-
dzi uroczyste otwarcie i występ chóru
Ars Chori.  

Zajęcia w zimowym semestrze otworzy wykład
dr. Wojciecha Lawendowskiego „Oko na Orinoko.
Wenezuela znana i nieznana”. Drugi z sobotnich
wykładów „Odzyskana stołeczność. Warszawa
1915-1918, cz. I” wygłosi o 12.45 Katarzyna Sza-
frańska. Projekt jest finansowany ze środków Urzę-
du Dzielnicy Ursynów i skierowany jest do osób do-
rosłych. Prowadzone są dwa wydziały. Wydział
geografii świata umożliwia zdobycie wiedzy o
najciekawszych regionach, państwach i krainach
geograficznych, a wydział varsavianistyki umoż-
liwia prezentację różnorakich aspektów historii
Warszawy. W tym roku wykłady obejmą również
tematy związane z jubileuszem odzyskania przez
Polskę niepodległości. Ostatnie z zaplanowanych
w ramach semestru zimowego zajęć odbędą się 8
grudnia.

„Wolny Uniwersytet Ursynowa cieszy się coraz
większą popularnością. W trakcie ostatniego ro-
ku w wykładach wzięło udział ponad 1500 osób.
Pragniemy zaoferować mieszkańcom Ursynowa
wysokiej jakości zajęcia wpisujące się w tak waż-
ny w systemie współczesnej oświaty proces kształ-
cenia ustawicznego. Przed nami kolejny semestr
ciekawych i angażujących wykładów” – zaprasza
Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Ursynowa.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów

Sześć chórów zabrzmi w sobotę 

Startuje Wolny Uniwersytet Ursynowa
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Okres kampanii przedwy-
borczej to dobry moment
na podsumowania dotych-
czasowej pracy i prezenta-
cji pomysłów oraz pla-
nów, co zrobić w następ-
nej kadencji. Wybory sa-
morządowe mają jeszcze
jeden dodatkowy walor:
obietnice kandydatów, je-
śli tylko zostaną wybrani,
mogą być później przez
wyborców względnie ła-
two oceniane i weryfiko-
wane. 

Sesje Rady i posiedzenia ko-
misji są jawne, co daje możli-
wość późniejszego rozliczenia
poszczególnych osób z ich

przedwyborczej prawdomów-
ności.

– Nie będziemy teraz szcze-
gółowo prezentować naszych
założeń programowych –
stwierdził burmistrz Robert
Kempa (PO), rozpoczynając
briefing Koalicji Obywatelskiej
(tzn. Platformy Obywatelskiej i
Nowoczesnej). – Ja powiem
krótko. Nasze dokonania za
ostatnie lata i z poprzednich ka-
dencji są doskonale znane, to
zawsze był najlepszy czas dla
Ursynowa. Nasz program pod-
sumowałbym jednym zdaniem:
my po prostu robimy to, o czym
inni tylko opowiadają.  I może-
cie jako mieszkańcy liczyć, że

program, który przedstawiamy,
będzie zrealizowany, tak jak w
ostatnich czterech latach.  Bę-
dziemy robić wszystko, by to
była realizacja w stu procentach
– obiecywał burmistrz. 

Seria pytań przebiegła rów-
nie efektywnie i sprawnie. – Na
ile mandatów  liczycie? –  Na sa-
modzielną większość – odpowie-
dział ze swadą burmistrz Kempa.
– A ilu kandydatów z Waszej li-
sty zostanie radnymi Warszawy?
– Jesteśmy przekonani, że co naj-
mniej czterech, tak jak w po-
przednich wyborach. Myślę, że
mieszkańcy Ursynowa i Wilano-
wa będą chcieli pokazać czer-
woną kartkę tej podłej zmianie,

z jaką mamy w tej chwili do czy-
nienia –  mówił Kempa. 

– Ale często komitety lokalne
mówią, żeby nie głosować na
partie. Czy zgadzacie się Pań-
stwo z tym sformułowaniem? –
Ja powiem tak – wyjaśniał Kem-
pa. – Byli działacze, którym nie
wyszło w partiach politycznych,
teraz przechrzcili się i udają dzia-
łaczy lokalnych. A tak naprawdę
– jedyna rzecz, jaką mają do za-
proponowania, to hejt i koalicje
z przeciwnikami politycznymi. 

– To nie jest tak, że deprecjo-
nujemy organizacje i stowarzy-
szenia – do wyjaśnień włączył
się Tomasz Sieradz, szef ursy-
nowskiej PO i wiceprzewodni-

czący Rady Dzielnicy. – Organi-
zacje lokalne są potrzebne. Tym
bardziej, że jest ich na Ursynowie
najwięcej i jesteśmy takim chyba
pierwszym polem doświadczal-
nym w Warszawie. Czy są więc
potrzebne? Tak! Ale nie zgadza-
my się z tezą, że partie politycz-
ne są złe, a organizacje społecz-
ne tylko pozytywne – ripostował
Sieradz. 

– No to dlaczego głosować na
partię taką jak Wasza? – Dlatego,
że jest wiarygodna – stwierdził
Tomasz Sieradz. – Wystarczy
obejrzeć, co się wokół nas wy-
darzyło w ciągu ostatnich czte-
rech lat, wystarczy spojrzeć na
dokonania obecnego Zarządu.
Jednakże trzeba pamiętać o jed-
nej ważnej rzeczy: miasto sto-
łeczne  Warszawa ma taki a nie
inny ustrój. Rady dzielnic są jed-
nostkami pomocniczymi. I tak
na prawdę zrobić coś dobrego
można wyłącznie wtedy, gdy jest
pełna współpraca pomiędzy pre-

zydentem, Radą Warszawy oraz
radami i zarządami poszczegól-
nych dzielnic. Taką sytuację ma-
my dzisiaj. Jestem przekonany,
że jeżeli wyborcy obdarzą nas
zaufaniem, to wybrane zostaną
osoby, którym dobro Ursynowa
leży na sercu – przekonywał To-
masz Sieradz.

Padły jeszcze standardowe py-
tania o parkingi i Szpital Połu-
dniowy. Odpowiedzi były oble-
czone optymistycznym spojrze-
niem na przyszłość, bo na kon-
krety jeszcze przecież za wcze-
śnie.  Więc cóż, będzie dobrze? 

Do wyborów jeszcze tylko kil-
ka tygodni. Ktoś zostanie wybra-
ny, będzie realizować jakiś pro-
gram. Warto dobrze zapamięty-
wać sobie  obietnice spływające
z różnych stron. Sprawujący wła-
dzę z kadencji na kadencję się
uczą. Ale ursynowianie również.
Teraz mamy porę obietnic. Pora
rozliczeń przyjdzie niebawem.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Jednym  z wydarzeń towarzyszących ur-
synowskim obchodom Dnia Patrona
Warszawy  w niedzielę 23 września było
wręczenie listów gratulacyjnych auto-
rom zwycięskich projektów Budżetu Par-
tycypacyjnego 2019. 

Ta miła uroczystość była zwieńczeniem długiej
pracy i trudów autorów proponowanych rozwią-
zań lub inwestycji.  Dyplomy i okolicznościowe
upominki wręczali burmistrz Robert Kempa i za-
stępca burmistrza Łukasz Ciołko.

– Tegoroczna edycja konkursu była rzeczywiście
wyjątkowa – przypomniał burmistrz Kempa wy-
różnionym autorom. – Mieliśmy jako dzielnica
Ursynów największą ilość projektów zgłoszonych
w całej Warszawie i wreszcie udało nam się zde-
tronizować Mokotów. Równocześnie została do-
puszczana pod głosowanie największa z dotych-
czasowych liczba projektów, co oznacza również
rekordową liczbę tych zweryfikowanych pozy-
tywnie. Była to na dodatek najwyższa dostępna
kwota w historii Budżetu Partycypacyjnego na
Ursynowie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mogli korzystać z efektów Państwa po-
mysłów. A jeszcze w tym roku – co do projektu,
który otrzymał najwięcej głosów, trwa już postę-
powanie przetargowe.  Trzymajcie Państwo w
przyszłym tygodniu wszyscy kciuki, aby na Ursy-
nowie powstała pierwsza tężnia w Parku im. Ja-
na Pawła II, dzięki czemu nie będziemy musieli już
jeździć do tężni w Konstancinie. Gdy znajdzie się
chętny wykonawca, to jeszcze w tym roku po-
wstanie tężnia w  ramach edycji Budżetu Partycy-

pacyjnego 2018 –  powiedział wyraźnie zadowo-
lony burmistrz   Kempa.  

Wyróżnieni autorzy zostali zaproszeni na es-
tradę sceny plenerowej, gdzie burmistrz wraz ze
swoim zastępcą wręczali listy gratulacyjne i cał-
kiem pokaźne torby z upominkami. Pomimo spo-
rej liczby osób nieobecnych, całą estradę wypełni-
ło kilkunastu wyróżnionych. Był to w sumie bar-
dzo optymistyczny widok, wskazujący na rosną-
ce zaangażowanie ursynowian.  Powiększająca
się aktywność mieszkańców daje wyraźnie od-
czuwalne i widoczne efekty. 

Dzięki obywatelskim projektom w ciągu ostat-
nich lat powstały setki nowych lub usprawniają-
cych przedsięwzięć. Doświetlone przejścia dla
pieszych, budki lęgowe dla ptaków, poprawa bez-
pieczeństwa dzieci i dorosłych, rozbudowa tere-
nów zielonych, nowe nasadzenia – i wiele, wiele
innych propozycji, których nie sposób wymienić
w jednym zdaniu. Niektóre projekty, choć poży-
teczne, są tanie, inne  – jak na przykład tężnia
“Maciejka” na Ursynowie o wartości ponad 260
tys. zł – znacznie droższe, ale wydają się bardzo
ważne i faktycznie niezbędne, czy to dla zdrowia,
czy dla bezpieczeństwa. 

Wśród wszystkich pozytywnych aspektów jest
jeden – może najważniejszy. To wyraźna wska-
zówka, że ursynowianie coraz skuteczniej uczą
się jak dbać o własne interesy, jak razem wykorzy-
stywać możliwości i szanse. To jakby pączkowanie
nowego kierunku, bardzo nam tu i teraz potrzeb-
nego – powstawanie i rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego. B o g u s ł a w  L a s o c k i

Briefing programowy ursynowskiej Koalicji Obywatelskiej

Było dobrze, a będzie jeszcze lepiej...

Dzięki za projekty z Budżetu Partycypacyjnego!

Ratusz potrafił je docenić

Pomimo niedawno zapo-
wiedzianej rozbudowy CH
Ursynów przy ul. Płasko-
wickiej nie ustaje temat
budowy „drugiej Galerii
Mokotów” na Kabatach.
Jako PROJEKT URSYNÓW
od lat zabiegamy o galerię
handlową rozsądnych roz-
miarów. Wszystko wska-
zuje na to, że zrobiony zo-
stał ku temu pierwszy
krok.

Kilka miesięcy temu, jako sto-
warzyszenie PROJEKT URSY-
NÓW wspólnie z mieszkańcami
wysłaliśmy setki uwag i wnio-
sków do Biura Ochrony Środo-
wiska. Uwagi dotyczyły raportu
środowiskowego, który złożył in-
westor, starając się o pozwole-
nie na budowę Galerii Kabaty.
Równolegle zabiegaliśmy o
zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp), ograniczające
wielkość budynku. Przypomnij-
my, że pierwotny projekt zakła-
dał obiekt o kubaturze zbliżonej
do Galerii Mokotów! Efektem
naszych działań było przyjęcie
przez Radę Dzielnicy Ursynów
w marcu br. uchwały dotyczą-
cej konieczności dokonania
zmian we wspomnianym planie.
Uchwałą w dalszej kolejności
miała zająć się Rada Miasta. Jed-
nak ze względu na bezczynność
w tej sprawie radnych miejskich
na przełomie lipca i sierpnia za-
chęcaliśmy mieszkańców do wy-
syłania wiadomości do przewod-
niczącej rady miasta z pyta-
niem – kiedy uchwała Rady
Dzielnicy Ursynów będzie proce-
dowana. Nasze apele pozosta-
wały bez odpowiedzi, aż do te-
raz…

W dniu 29 sierpnia do ursy-
nowskiego ratusza wpłynęło pi-
smo od prezydent Warszawy, w
którym zwraca się ona z prośbą
o zaopiniowanie przez Radę
Dzielnicy Ursynów projektu
uchwały Rady Miasta w spra-

wie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla
działki TESCO. Tym samym roz-
poczęło się oficjalne procedowa-
nie przez stołeczną Radę uchwa-

ły o rozpoczęciu procedury
zmiany mpzp działki, na której
znajduje się TESCO.

Z kolei 5 września Rada Dziel-
nicy Ursynów jednogłośnie, po-
parła przygotowany przez miej-
skich radnych projekt uchwały.
Dwa tygodnie później, dokładnie
20 września, podczas obrad Ko-
misji Ładu Przestrzennego Ra-
dy m. st. Warszawy, zarekomen-
dowano Radzie przegłosowanie
tej uchwały. Najbliższa sesja ra-
dy planowana jest na 27 wrze-
śnia i być może już wtedy miej-
scy radni podejmą decyzję w
sprawie uruchomienia procesu
zmian mpzp. Miejmy nadzieję,
że jego finał będzie pozytywny
dla mieszkańców Ursynowa.

Powyższa sytuacja pokazuje,
że działania PROJEKTU URSY-
NÓW zaczynają przynosić efek-

ty. Co prawda, jest to tylko
pierwszy krok w procedurze
zmiany planu, ale najważniej-
sze, że został zrobiony! Pozosta-
je nam monitorować sprawę i
dalej wspólnie z mieszkańcami

zabiegać o nowoczesny, funkcjo-
nalny obiekt handlowy, który bę-
dzie mógł spełniać potrzeby
mieszkańców w sferze handlo-
wo – usługowej, ale przede
wszystkim będzie dostosowany
rozmiarem i skalą do lokalnej
charakterystyki.

Ł u k a s z  B ł a s z c z y k

Kolejny krok do kameralnej Galerii Kabaty

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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Raz na cztery lata, to my,
mieszkańcy wybieramy
radnych do Rady Dzielni-
cy, Rady Miasta, Sejmiku
oraz Prezydenta Warsza-
wy. W kalendarzu jest to
bardzo ważna pora. Już
21 października na cztero-
letnią kadencję zostaną
wybrane te osoby, które
obdarzamy największym
zaufaniem. 

Istotą wyborów samorządo-
wych jest fakt, że nie wszyscy kan-
dydaci muszą być związani z jakąś
partią polityczną. Co więcej, w
ostatnich latach coraz bardziej wi-
doczna jest tendencja kandydo-
wania przez osoby bezpartyjne,
członków rozmaitych stowarzy-
szeń, czy innych organizacji, któ-

rych łączy idea działania na rzecz
lokalnych społeczności. Jest to
bardzo ważne, ponieważ właśnie
takie osoby, które nie zostały wy-
brane z klucza partyjnego, nie
muszące kierować się dyscypliną
partyjną, mogą działać, słuchając
przede wszystkim głosu miesz-
kańców. Członkowie lokalnych
organizacji są bliżsi zwykłym lu-
dziom – często lepiej znają ich
oczekiwania, codzienne proble-
my, lepiej wiedzą, czego potrzebu-
ją mieszkańcy danej dzielnicy
czy okręgu wyborczego.

Jestem zdania, że błędem
obecnej władzy jest próba cen-
tralizacji naszego Państwa. Zało-
żenie, że „Ci na górze” lepiej wie-
dzą, gdzie zbudować nowy chod-
nik, ewentualnie – w którym
miejscu najpilniej zmodernizo-
wać zaniedbaną infrastrukturę -
jest w moim przekonaniu zdecy-
dowanie mylne, a co za tym idzie
– ma negatywny wpływ na życie
lokalnych społeczności.

Nakładanie dodatkowych za-
dań na samorządy, które przej-
mować mają od Państwa coraz
liczniejsze obowiązki, przy jed-
noczesnym ograniczaniu wpły-
wów do budżetu gmin (dzielnic),
określam jako daleko idącą nie-
ufność władzy centralnej wobec
samorządów i mieszkańców.

Dlatego, gdy nadchodzi czas
wyborów –  to my, Wyborcy,
idziemy świadomie do wyborów
samorządowych, aby wyrazić
zdanie w sprawach lokalnych, a
nie politycznych. 

Jestem przekonana, że jed-
nym z sukcesów transformacji

ustrojowej z przełomu
1989/1990 była reforma samo-
rządowa. Bowiem właśnie dzię-
ki niej decyzje odnośnie Małych
Ojczyzn powinny zapadać „tam
na dole”, podejmowane przez
ludzi i dla ludzi, którzy tam żyją. 

Można śmiało powiedzieć, że
nie tylko Warszawa zasługuje na
bezpartyjną zmianę, ale też na-
sza Dzielnica  – Ursynów. Powin-
niśmy o tym pamiętać i powta-
rzać to czasem do znudzenia, 
w myśl zasady „kropla drąży ska-
łę”, że twarzą naszej kampanii
samorządowej nie jest polityk,
lecz tylko i wyłącznie Obywate-
le. Właśnie dlatego w najbliż-
szych wyborach powiedzmy „.
Idąc głosować miejmy świado-
mość obywatelską tzn: JA WY-

BIERAM, JA GŁOSUJĘ, JA DE-
CYDUJĘ.

Nie da się bowiem uciec od
tego, nie pamiętać, jakby chcie-
li tego politycy, że tylko My -
Mieszkańcy identyfikujący się z
tym, co wiąże się z życiem dziel-
nicy – naszego bezpośredniego
otoczenia - mamy świadomość
swoich bieżących i przyszłych
potrzeb. Nikt inny takiej wiedzy
nie ma!

Jestem warszawianką od czte-
rech pokoleń, od zawsze bezpar-
tyjną, na Kabatach mieszkam po-
nad 20 lat – czyli przez połowę
życia. Mam za sobą studia na Po-
litechnice Warszawskiej, związa-
ne zarówno z inżynierią środowi-
skową, jak i te ściśle powiązane z
zarządzaniem. W połączeniu z
wieloletnim doświadczeniem w
branży farmaceutycznej chciała-
bym to teraz spożytkowywać,
działając między innymi w sa-
morządzie, dla mieszkańców Ur-
synowa – tych, których znam z
widzenia, tych, których dzieci
chodzą do przedszkoli czy szkół,
tych, których codziennie rano
mijam wsiadając do metra i dla
wszystkich innych. 

Interesuje mnie edukacja w
szeroko pojętym znaczeniu. W
kręgu moich zainteresowań leży
wszystko, co jest związane 
z wychowaniem i edukacją dzie-
ci oraz z rekreacją i wypoczyn-
kiem całych rodzin, co znalazło
odzwierciedlenie w złożonych
przeze mnie projektach do Bu-
dżetu Partycypacyjnego, które
zaczęłam opracowywać za na-
mową Przyjaciół, od zawsze ki-

bicujących moim pozazawodo-
wym działaniom.

W tym roku mój projekt PARK
MOTYLI otrzymał kilka tysięcy
Państwa głosów, co przełożyło
się na 32.11% poparcia głosują-
cych na projekty mieszkańców
Ursynowa. Dzięki temu na Ka-
batach powstanie Park, w któ-
rym znaleźć będzie można kilka-
dziesiąt bajecznie kolorowych
instalacji, nawiązujących do mo-
tyli w naturze z trzema strefa-
mi: do edukacji dla grup szkol-
nych i przedszkolnych, do rekre-
acji oraz do czynnego wypoczyn-
ku. 

Nadmienię także, że angażu-
ję się bezimiennie w akcje chary-
tatywne na rzecz chorych dzie-
ci. Włączyłam się także w orga-
nizowanie imprez związanych z
obchodami stulecia odzyskania
niepodległości.

Na koniec wspomnę też o
opracowanych przeze mnie,
dwóch bezpłatnych programach,
skierowanych do ursynowskich
placówek oświatowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przed-
szkoli:

- Zdrowe ząbki - piękny
uśmiech, który polega na zdia-
gnozowaniu dzieci przez stoma-
tologów razem z profilaktyką;

- Sport to zdrowie, w ramach
którego na terenie przedszkoli

organizowane będą warsztaty
sportowe, składające się z czę-
ści praktycznej, jak również pa-
neli pokazowych.

Jak widać, jest się czym zaj-
mować w naszej, blisko 143 ty-
sięcznej dzielnicy; jest zatem o
kim myśleć, jest się o kogo trosz-
czyć. Każdy z nas ma duże pole
do działania. Głosując na ludzi,
a nie na partie, pozwolimy dzia-
łać prawdziwym społecznikom.

Wszystkie moje dotychczaso-
we działania były w pełni auto-
nomiczne, a planowane przy-
szłe inicjatywy również są moje-
go autorstwa. Chcę jednak pod-
kreślić fakt, że identyfikuję się z
programem Stowarzyszenia
Nasz Ursynów, które m. in. za-
inicjowało i pilotuje ważny te-
mat dotyczący instalacji filtrów
przy Południowej Obwodnicy
Warszawy.

Głęboko wierzę, że realne
działanie na rzecz mieszkańców
Ursynowa jest możliwe. Potra-
fię i chcę reagować na potrzeby
innych oraz ustalać właściwe
priorytety. Zachęcam zatem do
głosowania w okręgu piątym
(Kabaty) na kandydatkę nr 5 z li-
sty Nasz Ursynów + Otwarty Ur-
synów. Ja zaś zapewniam, że
będą ciężko pracować dla Pań-
stwa, tak, aby stać się radną na
przysłowiową piątkę! 

D O R O TA  M A K A R E W I C Z

JESIENNY CZAS – PORA 
NASZYCH DECYZJI

Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów konse-
kwentnie prowadzą kampanię wyborczą.
Jako jedyni przedstawiają cyklicznie swo-
je propozycje. Była już konferencja doty-
cząca parków, boiska, edukacji i popar-
cia Jacka Wojciechowicza na prezydenta
Warszawy. Teraz przyszedł czas na pre-
zentację całego programu wyborczego. 

Program został przedstawiony we wtorek w
Natolińskim Ośrodku Kultury w obecności kandy-
datów komitetu i lokalnych mediów. Była to pierw-
sza publiczna prezentacja programu na Ursyno-
wie. Oprócz spotkania przeprowadziliśmy trans-
misję w mediach społecznościowych, aby miesz-
kańcy mogli zapoznać się na żywo z naszymi pro-
pozycjami – powiedział Piotr Machaj z Naszego Ur-
synowa. 

Oba stowarzyszenia odeszły od programu na
jedną kadencję. NU i OU twierdzą, że nie da się
wszystkiego zrealizować w 5 lat i dlatego przed-
stawili program na dwie kadencje. Prezentacja
została przeprowadzona przez Piotra Skubiszew-
skiego z Otwartego Ursynowa. Program koalicji za-
wiera wiele elementów, które nie są w kompe-
tencjach dzielnicy – jak choćby filtry przy Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy. NU i OU podkre-
ślają jednak, że władze dzielnicy powinny być go-
spodarzami i muszą być adwokatami ursynow-
skich spraw, muszą też współpracować z innymi
instytucjami, aby zabiegać o interesy mieszkań-
ców, a takim interesem są właśnie filtry przy POW. 

Z ciekawych rzeczy, przedstawionych przez Pio-
tra Skubiszewskiego, warte zauważenia było po-
dejście do bezpieczeństwa na drogach i transpor-
tu. Po pierwsze, zapowiedziano odpowiedni audyt
i opracowanie kompleksowego programu popra-
wy bezpieczeństwa na ursynowskich drogach. Po
drugie, ma tez być audyt punktów przesiadko-
wych, aby transport publiczny faktycznie zachęcał
do korzystania z niego. Po trzecie, zapowiada się
stworzenie spójnej sieci dróg rowerowych. – Nie-
stety, drogi rowerowe nie zawsze są ze sobą połą-
czone – mówił Piotr Skubiszewski. Skrytykowano
wykonanie pasów rowerowych na ul. Dereniowej
i ul. Stryjeńskich, które się urywają, przez co duża
część mieszkańców nie wie, jak po nich jeździć. 

W założeniach koalicji NU/OU jest też zorga-
nizowanie Centrum Aktywności Seniora, dzia-
łania na rzecz ograniczenia dwuzmianowości w
szkołach podstawowych, budowa Ciszewskiego-
-bis, jak również pełnowymiarowego boiska wraz
z bieżnią, pięciu parków, opracowanie planu na-
prawy ursynowskich chodników, uporządkowa-
nie parkowania wzdłuż ulic i oczywiście wspar-
cie rozwoju Zielonego Ursynowa. Ciekawą propo-
zycją NU/OU jest stworzenie funkcji Ogrodnika
Ursynowa, Oficera Rowerowego i Oficera Pie-
szego.  Celem tych funkcji byłaby koordynacja
działań na terenie dzielnicy w zakresie zieleni, ru-
chu rowerowego i pieszego. Zwrócono uwagę, iż
często pomiędzy pieszymi i rowerzystami docho-
dzi do kolizji interesów (rowerzyści jeżdżą po
chodnikach). Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów
uważają, że władze dzielnicy powinny być bar-
dziej aktywne w kwestiach związanych ze wzmac-
nianiem wspólnotowości, propagując dobre wzor-
ce zrównoważonego rozwoju. 

Komitet Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów wy-
stawił kandydatów w pięciu okręgach. Z list ko-
mitetu startuje maksymalna liczba osób, tj. 35. W
okręgu nr 1 listę otwiera Paweł Nowocień, w
okręgu nr 2 Klaudia Żuber-Wigurska, w okręgu
nr 3 Piotr Guział, w okręgu nr 4 Piotr Skubi-
szewski, a w okręgu nr 5 Cezary Holdenmajer. Z
list komitetu o mandat radnego dzielnicy ubie-
ga się wielu sprawdzonych samorządowców, m.
in. Paweł Lenarczyk, Leszek Lenarczyk, Lech
Królikowski, Halina Kosicka, Piotr Machaj oraz
znani społecznicy, jak choćby Krzysztof Schnit-
zer, Dorota Makarewicz, Kinga Sydrych-Stolarek,
Piotr Gąsowski, Angelika Jasik, Maria Werner,
Piotr Rychcik i Piotr Ciara. Nasz Ursynów i Otwar-
ty Ursynów popierają w wyborach do Rady War-
szawy kandydatów z list Akcji Warszawa Jacka
Wojciechowicza – Danutę Turkiewicz i Sławo-
mira Litwina. K G

Mamy program dla dzielnicy

Konsultacje z mieszkańca-
mi dotyczące rozjeżdżania
trawników rozpoczęły się
w czerwcu. Na lipcowych
spotkaniach projektu
„Szanuj zieleń” warsza-
wiacy wyłonili pomysły.
Teraz mieszkańcy mogą
ocenić najlepsze propozy-
cje za pomocą interneto-
wej ankiety.

– W stolicy troszczymy się o
to, by zieleń zdobiła miejską
przestrzeń i była zawsze zadba-
na. Parki są jednym z ulubionych
miejsc warszawiaków, gdzie cho-
dzą na rodzinne spacery czy spo-
tykają się ze znajomymi. Jed-
nak, aby mieszkańcy mogli w
pełni korzystać z uroków zielonej
przestrzeni, musimy chronić te
miejsca przed nielegalnym par-
kowaniem. Niestety, ciężkie sa-
mochody, które są pozostawiane
na trawnikach, uszkadzają ko-
rzenie drzew i powodują liczne
straty w roślinności. Słupki i ba-
rierki nie są wyłącznym rozwią-
zaniem tego problemu. Podczas
ostatnich konsultacji społecz-
nych poznaliśmy wiele pomy-

słów na praktyczne zabezpiecze-
nie zielonych terenów stolicy –
mówi Michał Olszewski, wice-
prezydent m. st. Warszawy.

Podczas spotkań ekspertów z
mieszkańcami i przedstawicie-
lami miejskich instytucji powsta-
ło ponad 20 różnych pomysłów;
od kampanii edukacyjnych, po-
przez lepsze wykorzystanie ist-

niejących przepisów prawa, aż
po fizyczne bariery mające chro-
nić zieleń np. bale drzew czy
płotki podtrzymujące pnącza ro-
ślin. Teraz, w ramach kolejnego
etapu projektu „Szanuj Zieleń”,
przyszedł czas na rozmowy z
projektantami i konstruowanie
prototypów. Jednak zanim roz-
poczną się prace, mieszkańcy
mają kolejną szansę na wyraże-
nie swojego zdania. Konsultacje
prowadzone są za pomocą an-
kiety elektronicznej. Znajduje się
tam lista propozycji, które moż-
na obejrzeć i skomentować.
Uwagi będą zbierane do 16
września 2018 r. 

Do współpracy przy realizacji
tego przedsięwzięcia Zarząd Zie-
leni m. st. Warszawy zaprosił
ekspertów z Pracowni Badań i
Innowacji Społecznych „Stocz-
nia” oraz firmę Cooperativa Stu-
dio. Niedługo, warszawiacy bę-
dą mieli okazję sprawdzić, czy
przegłosowane pomysły są prak-
tyczne i spełniają swoją funkcję.
Pierwsze projekty pojawią się w
mieście, w ramach testu, już za
parę tygodni. B M

Jeśli nie słupki, to co? 
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Wierzba znajdująca się
przy Domu Sztuki, będąca
dumą mieszkańców Ursy-
nowa i zachwycająca
przyjezdnych, jest od ja-
kiegoś czasu najbardziej
znanym drzewem w całej
Warszawie. 

Stało się tak za sprawą Spół-
dzielni Jary, która niespodzie-
wanie poinformowała mieszkań-
ców o planowanej wycince drze-
wa. Mieszkańcy zamieszkujący
enklawę Wiolinowa – można po-
wiedzieć – przywykli już do tego,
że co parę lat sprawa koniecz-
ności wycinki wierzby regular-
nie powraca i jak zwykle w ta-
kich sytuacjach – szukają pomo-
cy u radnych .

Nic w tym dziwnego, wszak
radni są od tego, aby wspierać
mieszkańców w słusznych spra-
wach. W tego rodzaju sytuacjach
jak zwykle biorą górę emocje, a
w tym przypadku również strach
przed – być może – planowaną w
tym miejscu zabudową. Nie by-
łoby zapewne tego całego za-
mieszania, gdyby spółdzielnia
była dla mieszkańców wiarygod-
na, a przede wszystkim trakto-
wała ich jak współgospodarzy
osiedla. Nie da się rozwiązywać
problemów z pozycji wszechwie-
dzy władz spółdzielni i arogancji,
nie tylko zresztą w tej konkretnej
sprawie. Wierzba jest jedynym,
a przynajmniej nielicznym przy-
kładem drzewa, dla którego

Spółdzielnia wystąpiła o eksper-
tyzę, zanim złożone zostało pi-
smo o zgodę na wycięcie. 

W przypadku akacji znajdują-
cej się przy budynku Puszczyka
18a Spółdzielnia – kierując  do
dzielnicy pismo  o zezwolenie na
wycięcie – nie  dołączyła pisma
mieszkańców o zachowanie i
ochronę drzewa. Sama eksper-
tyza w przypadku akacji została
zrobiona po mojej interwencji w
tej sprawie, a także skierowaniu
odwołania od  decyzji do Samo-
rządowego Kolegium  Odwoław-
czego. Wszystko to miało miej-
sce już po wydaniu decyzji ze-
zwalającej na wycinkę. O jakiej-
kolwiek próbie ratowania drze-
wa, które systematycznie było

uszkadzane przez jednego z loka-
torów, władze spółdzielni nawet
nie chciały słyszeć, szantażując
protestujących mieszkańców ob-
ciążeniem kosztami ewentualne-
go zabezpieczenia.  Akacja znaj-
duje się w miejscu mało uczęsz-
czanym przez mieszkańców, nie
rośnie też przy  ciągu pieszym.
Niestety, w przypadku wierzby
sprawa ma się zupełnie inaczej i
nikt nie zaprzeczy, że znajduje się
ona w miejscu dużego ruchu pie-
szego i niestety również samo-
chodowego.

Dlatego wszelkie rozstrzy-
gnięcia  o zachowaniu wierzby
czy jej wycince powinny być do-
głębnie zbadane przez eksper-
tów,  przeanalizowane i przeka-
zane mieszkańcom do wiado-
mości. Z tego powodu wystąpi-
łam do Biura Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta o rozpoczęcie
procedury wpisania drzewa na
listę pomników przyrody. Uzna-
łam, że w tym przypadku nale-
ży zwrócić się do właściwej in-
stytucji i poczekać na stanowi-
sko w tej sprawie. Takie działa-
nie  z jednej strony mogłoby
ochronić drzewo przed  ciągłym
zagrożeniem wycinki, a także
wymusić i wskazać  sposób pie-
lęgnacji i ewentualnego zabez-
pieczenia przed upadkiem, jak
ma to ma miejsce w przypadku

innych drzew podlegających
ochronie na Ursynowie.

Wystąpiłam również na proś-
bę mieszkańców o niezależną
od spółdzielni ekspertyzę fa-
chowca, biegłego sądowego
wskazanego mi przez naukow-
ców specjalistów z SGGW.
Wiem, że spółdzielnia  niechęt-
nie odnosi się do podjętych prze-
ze mnie działań. Nie ma się co
jednak obrażać na działania rad-
nej. Uważam, że sprawa jest zbyt
poważna i trzeba zrobić wszyst-
ko, aby ostatecznie przesądzić
co dalej z naszą wierzbą . Tym
bardziej, że przez lata nie robiło
się nic, aby drzewo należycie pie-
lęgnować, jakkolwiek fachowcy
w tym zakresie są o przysłowio-
wy  rzut beretem i zawsze na-
wet nieodpłatnie można korzy-
stać z ich wskazówek.

Nie można też obrażać się na
mieszkańców, którzy nieufnie
podchodzą do spraw wycinki. Na
obszarze spółdzielni JARY drzew
w ostatnim czasie sporo ubywa.
Ekspertyza  odnośnie wierzby,
wykonana przez spółdzielnię, nie
jest dla drzewa pomyślna . Posił-
kując się opracowanym doku-
mentem, spółdzielnia w najbliż-
szych dniach wystąpi o zezwo-
lenie na wycinkę wierzby. Nie-
zależna ekspertyza, o którą wy-
stąpiłam powinna być na moja

prośbę  wykonana najszybciej,
jak to będzie możliwe.  Opraco-
wany dokument  przekażę do
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Dzielnicy, co może być
pomocne przy podejmowaniu
decyzji o wydanie zezwolenia.
W przypadku ciężkiej choroby
jednego z członków naszej rodzi-
ny zawsze wolimy posłuchać ra-
dy drugiego lekarza. Niech też
tak będzie w przypadku „naszej”
wierzby, bez obrażania się na
mieszkańców  i radną. Jeśli oka-
że się, że wierzby w żaden sposób
nie uda się uratować, będzie
wszystkim przykro, niektórzy
może nawet będą płakać, ale
trzeba będzie się z tym pogodzić.
Władze Spółdzielni powinny tyl-
ko mieć odwagę spotkać się z
mieszkańcami, przekazać  sto-
sowne argumenty, a także usta-
lić, co po ewentualnej wycince.

E w a  C y g a ń s k a
W i c e p r z e w o d n i c z ą c a  R a d y

D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Zamknięto połączenie uli-
cy Braci Wagów z ulicą
Płaskowickiej. Połączenie
to będzie nieprzejezdne
przez co najmniej rok z
powodu budowy tunelu
POW. Samochody stoją w
gigantycznym korku na
ulicy Stryjeńskich – od Wą-
wozowej do ronda przy
Płaskowickiej. 

Stojąc w tym korku, przypo-
mniałem sobie, że dwa lata te-
mu, 4 października 2016 roku,
złożyłem interpelację dotyczą-
cą przedłużenia ulicy Belgradz-
kiej do ulicy Pileckiego. Już dwa
lata temu łatwo można było
przewidzieć, że podczas budo-
wy POW ten odcinek Ursynowa
się zakorkuje. Trudno zrozumieć
dlaczego do dzisiaj nie rozwiąza-
no tego problemu, chociażby
tymczasowo i doprowadzono do
zakorkowania Ursynowa. 

Oczywiście, taka decyzja wy-
maga odwagi i zaangażowania,
ponieważ „lokalni społecznicy”
na pewno zaczęliby nastawiać
mieszkańców osiedla Kazury
przeciwko tej inwestycji. Podob-
na sytuacja była przy przenosi-
nach Bazarku Na Dołku – wma-
wiano mieszkańcom ulicy Polaka,
że będą szczury i bałagan. A teraz
okazuje się, że  sąsiedzi Bazarku
są jego najliczniejszymi klientami.
Wmawiano też mieszkańcom Ur-
synowa, że bazarek to mój pry-
watny biznes, a okazało się, że
nie mam na bazarku żadnego in-
teresu, nie jestem też w zarządzie
stowarzyszenia, które je admini-
struje. Ci quasi-społecznicy
wszystko to robią po to, aby zaist-
nieć medialnie przed mieszkań-
cami. Dlatego tylko niewielu rad-
nych decyduje się na konkretne i
rzeczywiste działania na rzecz

mieszkańców. Myślę, że ja już
udowodniłem, iż nie boję się in-
ternetowego hejtu, czy ciągania
po sądach. Jestem pewien, że
mógłbym tego typu przedsię-
wzięcie doprowadzić do końca. 

Wracając zaś do przedłużenia
Belgradzkiej: teraz droga ta jest
w zasadzie zbudowana tylko po
to, aby kilka osób dojechało nią
do ośrodka wsparcia. Po co dwie
jezdnie po dwa pasy prowadzą-
ce do… bramy pobliskiego ko-
ścioła? Nie sądzę, aby ksiądz
przewidział drogę dojazdową do
ośrodka wsparcia, bardziej wie-
rzę w to, że przewidział normal-
ną drogę. Ksiądz proboszcz 15
lat temu wybudował bramę, któ-
ra dopiero teraz będzie wykorzy-
stywana. Wyraźnie wskazuje to
więc, że pomysł przedłużenia
Belgradzkiej pojawił się już daw-
no temu. Nowe połączenie było-
by daleko od lasu i sąsiadowało-
by z osiedlem. Wzdłuż ulicy po
jednej i drugiej stronie powinny
powstać miejsca parkingowe.
Dzięki temu powiększyłaby się
liczba miejsc parkingowych dla
mieszkańców osiedla Kazury, a z
drugiej strony parking mógłby
służyć mieszkańcom Ursynowa
korzystającym z Parku Cicho-
ciemnych lub z trasy dla kolarzy
górskich. Z kolei ruch na ulicach
Stryjeńskich i Dereniowej ode-
tkałby się i można by było tam
wybudować tak potrzebne teraz
ścieżki rowerowe. Wszystko, o
czym tutaj napisałem, należało-
by skonsultować z mieszkańcami
Ursynowa. To oni w końcowej fa-
zie powinni decydować o tym jak
i czy w ogóle tego typu inwesty-
cja może powstać.

Innym problemem mieszkań-
ców osiedla Kazury jest ruch we-
wnętrzny w samym osiedlu. Kie-

rowcy znający doskonale topo-
grafię Ursynowa omijają zakor-
kowane ulice, przejeżdżając przez
środek tego osiedla. W jego cen-
tralnej części na miejskiej działce
ma powstać nowy żłobek, do któ-
rego dojazd będzie mocno uciąż-
liwy. Pojawiają się więc proble-
my tranzytowe na tym osiedlu i
nie należy tego lekceważyć.
Mieszkańcy mają do wyboru:
stworzenie wewnątrz osiedla wy-
łącznie dróg jednokierunkowych,
względnie całkowite wyłączenie
ruchu samochodowego oraz po-
stawienie szlabanów. Uważam,
że należałoby wyłączyć drogi we-
wnętrzne z ruchu ogólnego – po-
winny być dostępne tylko dla
mieszkańców; wprowadzić progi
zwalniające i ograniczenie pręd-
kości. Należałoby wybudować
też chodniki z prawdziwego zda-
rzenia, aby ludzie wychodząc z
klatki nie wpadali bezpośrednio
pod przejeżdżające samochody.

Reasumując: przedłużenie uli-
cy Belgradzkiej byłoby najszyb-
szym i najprostszym wjazd em
na południe dzielnicy, tak od
strony Pileckiego jak i od strony
obwodnicy. Może to odkorko-
wać Ursynów i sprowadzić ulicę
Stryjeńskich do kategorii ulicy
lokalnej, a nie przelotowej. W
związku z tym dojazd do nowe-
go żłobka drogą lokalną nie był-
by tak uciążliwy, jak z drogi
głównej. Po osiedlu jeździliby
tylko mieszkańcy, ponieważ
reszta przejeżdżałaby przedłu-
żoną Belgradzką. Na ulicy Stry-
jeńskich powstałby ciąg ścieżek
rowerowych od lasu Kabackie-
go przez Dereniową i dalej w
głąb Ursynowa. Pozostałoby tyl-
ko poszerzenie ulicy Płaskowic-
kiej od ronda z Roentgena do
Puławskiej i mielibyśmy odkor-
kowaną całą dzielnicę. 

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

Z dniem 1 września uległy
zmianie przepisy dotyczące
sposobu zatrudniania na-
uczycieli w niepublicznych
placówkach,  także specjali-
stów, terapeutów. Co to
oznacza dla dzieci, które
wymagają terapii ? 

Otóż dotychczas odbywało się
to tak, iż realizacja terapii z orze-
czenia realizowana była przez
placówki oświatowe. Placówki
te sprawowały opiekę nad dzieć-
mi z orzeczeniami, zatrudniały
na umowę-zlecenie konkretnych
specjalistów na konkretne zaję-
cia. Niejednokrotnie – jedynie na
kilka godzin w miesiącu. I tak
np. przedszkole zatrudniało do-
goterapeutow, terapeutów SI czy
muzykoterapeutow na 6 - 8 go-
dzin w miesiącu. Teraz zgodnie z
nowymi przepisami, każda z tych
osób musi być zatrudniana na
umowę o prace, Zmuszona jest
również uzyskać zgodę z macie-
rzystej placówki na podjęcie do-
datkowej pracy. Specjaliści, któ-
rych i tak jest mało na rynku a
placówki prześcigają się w ich
zdobywaniu, stanęli przed wy-
borem – z leczenia których dzie-
ci muszą zrezygnować.

W całej Warszawie brakuje
publicznych placówek, które mo-
głyby nieść pomoc dzieciom o
specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. Problem poniekąd roz-
wiązywały placówki niepublicz-
ne, które przyjmowały dzieci z
orzeczeniami i realizowały zleco-
ne terapie. Niestety, one również
stanęły przed ścianą, a obowią-
zujące przepisy przekładają się
na jakość prowadzonej terapii.
Coraz mniejsza jest dostępność
nauczycieli mogących realizo-
wać terapie. 

Nowo powstałe przeszkody
to: konieczność uzyskiwania
zgody od dyrektorów placówek
macierzystych, obwarowania
dotyczące planu lekcji oraz go-
dzin pracy; dla pracodawcy
wzrost kosztów o blisko 45% w
stosunku do zatrudnienia pra-
cownika na dotychczasowych
warunkach (umowa-zlecenie,
samozatrudnienie) przy jedno-
czesnym ograniczeniu kwoty
możliwej do rozliczenia z dotacji

Oznacza to w praktyce, że oso-
ba, która do tej pory wykonywała
zajęcia terapeutyczne, otrzyma
przy tej samej stawce mniejsze wy-
nagrodzenie netto albo organ pro-
wadzący przedszkole z własnych
środków musi pokryć nadwyżkę
wynagrodzenia ponad limit okre-
ślony dla nauczyciela w placówce
niepublicznej. Zwykle jest tak, iż
czesne płacone przez rodziców
dzieci o specjalnych potrzebach
jest symboliczne (wynika to z wy-
sokości otrzymywanej dotacji na
takie dziecko) i pokrywa jedynie te
wydatki placówki, które nawet
przed zmianą przepisów nie mo-
gły być rozliczone z dotacji.

W przypadku poprzedniego
sposobu zatrudniania nauczyciel
terapeuta otrzymywał wynagro-
dzenie za faktyczne przeprowa-
dzone zajęcia. Było to z korzyścią
dla dzieci, gdyż przy elastycznym
czasie pracy w sytuacjach loso-
wych (nieobecność dziecka, tera-
peuty) była możliwość odrabia-
nia  zajęć. W obecnej sytuacji koszt
zajęć ponoszony jest przez pla-
cówkę niezależnie od tego, czy
one się odbywają czy nie, ponie-
waż nauczyciel ma prawo reali-
zować przysługujące mu prawa
pracownicze bez konieczności od-
rabiania zajęć. Należy również pa-
miętać, iż praca w placówkach
niepublicznych zwykle jest w
ułamkowym wymiarze godzin (1-
2 godziny tygodniowo w konkret-
ne dni). Najistotniejszym proble-
mem dla placówki jest wreszcie
fakt, że w przypadku absencji na-
uczyciela, zwłaszcza długotrwałej,
placówka musi zorganizować za-
stępstwo (umowa o pracę), które
wykona inna osoba w celu realiza-
cji zajęć terapeutycznych.

Wygenerowanie większych
kosztów w obrębie tego samego
limitu stawki powoduje, iż orga-
nizowana jest mniejsza liczba za-
jęć. Ze względu na nieobecność
nauczyciela – zgodnie  z KP –
brak jest możliwości odrabiania
zajęć przez tego terapeutę, a za-
trudnianie obcych osób nie tylko
generuje koszty, lecz przede
wszystkim nie przynosi pożąda-
nego efektu terapeutycznego.

Zmiana przepisów w sposób
bezwzględny spowodowała, że
placówki niepubliczne zrezygno-
wały z realizacji zaleceń z opi-
nii o wczesnym wspomaganiu
rozwoju. Koszty zorganizowa-
nia zajęć w minimalnym wymia-
rze przekraczają wysokość do-
tacji na WWRD dla jednego
dziecka. Abstrakcją była inter-
pretacja nowego sposobu za-
trudniania zaprezentowana
przez przedstawicieli mazowiec-
kiego kuratora oświaty  na kon-
ferencji  dla dyrektorów tuż
przed rozpoczęciem roku szkol-
nego. Osoby urządzające oka-
zjonalnie przedstawienia teatral-
ne  w przedszkolu, organizujące
wizyty kucyków czy Mikołaja
powinny być także zatrudniane
na umowę o prace.

Zarówno rodzice jak i terapeu-
ci, walczący o jak najczęstsze za-
jęcia, domagają się indywidual-
nego podejścia do dzieci i ela-
styczne warunki zatrudnienia
tych drugich, umożliwiające im
jak dotychczas etatową i dodat-
kową pracę za godzinę wyna-
grodzenia. 

Czy przy tworzeniu przepisów
nikt nie myśli o człowieku? Czy
naprawdę dzieci, które mają
szanse funkcjonować samodziel-
nie, należy pozbawić nadziei ?
Postulaty zawieszenia nowych
przepisów trafiły do Ministerstwa
Edukacji. Obserwujemy z niepo-
kojem, w którą stronę rozwinie
się ta niebezpieczna sytuacja

K l a u d i a  Ż u b e r  -  W i g u r s k a
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  S P  3 0 3  
o r a z  P r z e d s z k o l a  n r  5 2

Z a ł o ż y c i e l 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  F U R R

Gdy dojdzie do wycinki, zostaną tylko wspominki...

Spór o wierzbę na Wiolinowej

Odkorkować osiedle Kazury! Co dalej z terapią dla dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych?
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II.. OORRGGAANNIIZZAATTOORR 

11.. Organizatorem biegu jest
Agencja Reklamowa “Imako”
Iwona Kondej, Marek Kondej
Spółka Jawna, ul. Lachmana 4,
02-786 Warszawa. 

22.. Wykonawcą jest Fundacja
Sport ul. Paderewskiego 144d
lok. 209, 04-438 Warszawa dzia-
łająca na zlecenie Dzielnicy Ur-
synów m.st Warszawy, oraz
współorganizator Poland Bike
Ewa Mulawa, al. Armii Krajowej
64 12/49, 05-200 Wołomin. 

33.. Kierownictwo Sportowe –
koordynator sportowy imprezy
Grzegorz Wajs. 

44.. Osoby do kontaktu: Grze-
gorz Wajs – kierownik organiza-
cyjny. Tel. 502-319-213 

55.. Marek Kondej – organiza-
tor. Tel. 602-213-555 

66.. Udział w zawodach jest bez-
płatny. 

IIII.. CCEELL 

11.. Upowszechnianie biegania
jako najprostszej formy ruchu. 

22.. Promocja aktywności fi-
zycznej wśród mieszkańców
Dzielnicy Ursynów. 

33.. Promocja Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy. 

IIIIII.. TTEERRMMIINN II MMIIEEJJSSCCEE 

11.. Bieg odbędzie się 29 wrze-
śnia 2018 w Parku im. Kozłow-
skiego (Kopa Cwila) w Warsza-
wie. 

22.. Start biegu nastąpi o godzi-
nie 12.00. 

33.. Meta biegu w tym samym
miejscu, co start. 

44.. Dystanse: 
- rocznik: 2015-2014 – 100 m, 
- rocznik: 2013-2012 – 200 m, 
- rocznik: 2011-2010 – 300 m, 
- rocznik: 2009-2008 – 600 m 
- rocznik: 2007-2006 – 800 m 
- rocznik: 2005, 2004, 2003

– 1000 m 
- open (16 lat i więcej) rocznik

2002 i starsi - 2500 m - kobiety i
mężczyźni 

Dziewczęta i chłopcy (w ka-
tegoriach wiekowych, poza bie-
giem open) biegną oddzielnie.
Limit uczestników - 800 osób. 

55.. Pomiar czasu zostanie wy-
konany za pomocą urządzeń
elektronicznych we wszystkich
kategoriach wiekowych. Każdy
zawodnik otrzyma chip. Chip na-
leży zwrócić organizatorowi po
zakończeniu biegu. 

66.. Biuro Zawodów będzie się
znajdowało: 

a) 28 września (piątek) w go-
dzinach 14.00-20.00 w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (Aleja Komi-
sji Edukacji Narodowej 61 – Me-
tro Imielin) w sali nr 136 na 1.
piętrze. 

b) 29 września (sobota) czyli
w dniu zawodów w Parku im.
Kozłowskiego (Kopa Cwila) od
godz. 8.00 do 30 min przed każ-
dym startem danej kategorii. 

IIVV.. PPRROOGGRRAAMM IIMMPPRREEZZYY 

12:00 - rocznik: 2015-2014 –
100 m, 

12:20 - dekoracja 
12:30 - rocznik: 2013-2012 –

200 m, 
12:50 - dekoracja 
13:00 - rocznik: 2011-2010 –

300 m, 
13:20 - dekoracja 
13:30 - rocznik: 2009-2008 –

600 m 
13:50 - dekoracja 
14:00 - rocznik: 2007-2006 –

800 m 
14:20 - dekoracja 
14:30 - rocznik: 2005, 2004,

2003 – 1000 m 
14:50 - dekoracja 
15:00 - rocznik 2002 i starsi -

2500 m - kobiety i mężczyźni 
15:30 - dekoracja 

VV.. ZZAASSAADDYY UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA 

1. Warunkiem dopuszczenia
zawodnika do biegu będzie wła-
snoręcznie wypełnione i podpi-
sane oświadczenie o braku prze-
ciwwskazań do uczestnictwa w
biegu, które będzie dostępne w
biurze zawodów (w przypadku
osób niepełnoletnich oświadcze-
nie musi być podpisane przez
prawnego opiekuna) oraz ak-
ceptacja postanowień niniejsze-
go regulaminu. 

KKaażżddyy zz uucczzeessttnniikkóóww jjeesstt zzoo-
bboowwiiąązzaannyy ddoo wwłłaassnnoorręęcczznneeggoo
ppooddppiissaanniiaa ww BBiiuurrzzee ZZaawwooddóóww
ffoorrmmuullaarrzzaa zzggłłoosszzeenniioowweeggoo zz
ppoonniiżżsszząą kkllaauuzzuulląą:: 

„Znane mi są reguły i zasady
rywalizacji biegowej i zobowią-
zuję się do ich przestrzegania w
trakcie trwania zawodów. Znane
mi jest ryzyko związane z udzia-
łem w zawodach, jestem świado-
my szkód (w tym polegających na
naruszeniu nietykalności ciele-
snej, uszkodzeniu ciała lub roz-
stroju zdrowia) jakie mogą po-
wstać w czasie i w związku z rywa-
lizacją sportową i podejmuję ją w

sposób świadomy i dobrowolny.
Biorąc udział w zawodach na wła-
sne ryzyko przyjmuję jednocze-
śnie do wiadomości i oświadczam,
iż ponoszę wyłączną odpowie-
dzialność za wszelkie szkody mo-
gące powstać wskutek mojego
uczestnictwa w zawodach, w
szczególności w przypadku naru-
szenia przeze mnie reguł sporto-
wych. Przyjmuję do wiadomości,
iż w razie wypadku, w szczególno-
ści spowodowanego przez innego
uczestnika zawodów, nie przysłu-
gują mi jakiekolwiek roszczenia
w stosunku do organizatora za-
wodów. Przyjmuję do wiadomo-
ści, iż odpowiedzialność organi-
zatora zawodów jest określona
przepisami prawa, a jej zakres nie
jest rozszerzony umownie w ża-
den sposób, dorozumiany lub bez-
pośredni. Oświadczam również,
iż mój stan zdrowia pozwala mi
na wzięcie udziału w zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że na-
leży przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków
regulaminu. Zapoznałem się z tra-
są i zgadzam się z warunkami
uczestnictwa i zgłaszam swoje
uczestnictwo w zawodach pod na-
zwą XXI Ursynowski Bieg Passy
2018. 

Stosownie do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fi-
zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i ich
swobodnym przepływem (tzw.
RODO) udzielam Fundacja Sport,
ul. I. Paderewskiego 144d m. 209,
04-438 Warszawa, REGON:
146635403, NIP: 9522124177
jako Administratorowi moich da-
nych zgody na ich przetwarzanie.
Wiem, że moje dane osobowe bę-
dą przetwarzane m.in. w celach
marketingowych. Wiem, że moje
dane będą przetwarzane do czasu,
w którym ustanie cel, dla którego
zostały zebrane lub mojego sprze-
ciwu, co do przetwarzania danych
osobowych osoby, w zależności od
tego, co nastąpi pierwsze. Wiem,
że mam prawo żądania od Admi-
nistratora dostępu do moich da-
nych osobowych, ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania, a także prawo do prze-
noszenia danych i wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wiem, że mam prawo do cofnięcia
ww. zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych. Wycofanie zgo-
dy nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem.

Wiem, że mam prawo do wnie-
sienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Wiem, że w zakres czynności prze-
twarzania danych osobowych
wchodzi profilowanie moich da-
nych, czyli ich zautomatyzowane
przetwarzanie w celu oceny okre-
ślonych czynników osobowych,
poprzez analizę i prognozę w
szczególności takich aspektów jak
zainteresowania celem dokona-
nia doboru oferty handlowej i
ewentualne przesyłanie mi kore-
spondencji marketingowej. Wiem,
że sprzeciw w stosunku do czynno-
ści profilowania, jak również
wszelkie inne moje uprawnienia
mogę wykonać przez złożenie
oświadczenia wykorzystując dane
kontaktowe Administratora wska-
zane we wstępie lub na adres e-
mail: biuro@fundacjasport.pl 

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z moją osobą, a także
wyniki z moimi danymi osobowy-
mi mogą być wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję oraz part-
nerów zawodów sportowych pod
nazwą XXI Ursynowski Bieg Pas-
sy 2018. Swoim podpisem zapew-
niam, że zapoznałem się z wszyst-
kimi warunkami regulaminu za-
wodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą
oraz kompletnie.” 

22.. Organizator zapewnia
uczestnikom podstawowe ubez-
pieczenie sportowe NNW – wa-
runki polisy do wglądu w Biu-
rze Zawodów. 

VVII.. ZZAASSAADDYY RRYYWWAALLIIZZAACCJJII 
SSZZKKÓÓŁŁ 

11.. W rywalizacji szkół istotniej-
szy od wyniku sportowego jest
sam udział jak największej liczby
uczniów. Miejsce na mecie i czas
pokonania trasy są najmniej waż-
ne, natomiast każdy uczeń za za-
kończenie biegu zdobywa dla
swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły,
które będą miały ich najwięcej
otrzymają nagrody w postaci ze-
stawu piłek sportowych. Najlep-
sza szkoła otrzyma też Puchar
Burmistrza Ursynowa. 

22.. Podstawą zaliczenia udziału
ucznia w biegu do klasyfikacji
szkół, jest ukończenie przez nie-
go biegu oraz prawidłowe wypeł-
nienie, przed biegiem, karty zgło-
szeniowej z wpisanym numerem
szkoły. Po zgłoszeniu zawodnika
nie będzie możliwe modyfikowa-
nie danych. W przypadku braku
wpisanego nr szkoły, uczeń nie bę-
dzie punktował dla swojej szkoły. 

VVIIII.. ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA 

11.. Zgłoszenia indywidualne do
Ursynowskiego Biegu Passy będą
przyjmowane przez internetowy
system zgłoszeń na stronie firmy
Datasport https://online.data-
sport.pl/zapisy/portal/zawo-
dy.php?zawody=4248 oraz w
Biurze Zawodów: w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (w dniu
28.09.2018) i w Parku im. Ko-
złowskiego (w dniu zawodów). 

22.. Wzór papierowej deklaracji
zgłoszeniowej będzie dostępny
w drukowanym wydaniu tygo-
dnika Passa i na stronie interne-
towej tygodnika: www.pas-
sa.waw.pl. oraz w Biurze Zawo-
dów. Zgłoszenia indywidualnie
w dniu imprezy w Biurze Zawo-
dów, przyjmowane będą od go-
dziny 8.00. 

33.. Uczestnik biegu otrzymuje
numer startowy z chipem wraz z
czterema agrafkami,

Ponadto po zakończeniu Bie-
gu każdy z uczestników otrzy-
ma posiłek regeneracyjny, wo-
dę niegazowaną 0,5 l lub napój
izotoniczny oraz słodycze. 

VVIIIIII.. KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJAA 
II NNAAGGRROODDYY 

11.. Klasyfikacja w poszczegól-
nych kategoriach odbywa się na
podstawie czasów oficjalnych
(tzw. czasów brutto – liczonych
od strzału startera). 

22.. Zdobywcy miejsc I-III w bie-
gu głównym, w klasyfikacji ge-
neralnej kobiet i mężczyzn, a tak-
że w klasyfikacjach dziewcząt
oraz chłopców - w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych
otrzymają puchary. Podstawą
klasyfikacji jest elektroniczny po-
miar czasu. 

33.. Każdy z uczestników otrzy-
ma pamiątkowy, okolicznościo-
wy medal. 

44.. Pisemne protesty dotyczące
wyników przyjmowane są do
dnia 1 października 2018 r. do
godz. 18.00 na adres mailowy:
polandbike@polandbike.pl 

IIXX.. DDEEPPOOZZYYTT 

Uczestnicy otrzymają możli-
wość zdeponowania rzeczy w
specjalnie wyznaczonym miej-
scu. Rzeczy można odebrać tylko
na podstawie numeru startowe-
go. W przypadku zgubienia przez
uczestnika numeru startowego,
Wykonawca jest zwolniony z od-
powiedzialności za odebranie rze-

czy przez inną osobę. Uwaga: za-
brania się pozostawiania w de-
pozycie przedmiotów wartościo-
wych oraz dokumentów. 

XX.. PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA 
KKOOŃŃCCOOWWEE 

11.. Wszystkich uczestników Ur-
synowskiego Biegu Passy obo-
wiązuje niniejszy regulamin. 

22.. Organizator zastrzega sobie
prawo do utrwalenia wizerunku
osób uczestniczących w biegu, w
celu dokumentacji prawidłowego
przebiegu przedsięwzięcia oraz
nieodpłatnego rozpowszechnia-
nia tego wizerunku w materia-
łach informacyjnych i promocyj-
nych, dotyczących biegu, w tym
w szczególności na stronach inter-
netowych Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy tj. www.ursy-
now.pl i na profilu Fundacji Sport
na facebooku www.facebo-
ok.com/Fundacja.Sport/ 

33.. Na miejsce biegu zabrania
się wnoszenia środków odurza-
jących, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydaj-
ność fizyczną oraz środków alko-
holowych jakiegokolwiek rodza-
ju. Uczestnikom zabrania się zaży-
wania takich środków i substancji
zarówno przed, jak i podczas bie-
gu pod warunkiem wykluczenia z
niego. W wypadku stwierdzenia,
że uczestnik narusza powyższy
zakaz, organizator zastrzega sobie
możliwość niedopuszczenia go
do udziału w biegu lub wyklucze-
nia go w jego trakcie. 

44.. W czasie trwania biegu
Uczestnicy powinni stosować się
do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo, służby porządko-
we oraz inne osoby wyznaczone
przez organizatora 

55.. Każdy uczestnik biegu jest
zobowiązany do umieszczenia
numeru startowego z przodu,
na wysokości klatki piersiowej
pod karą dyskwalifikacji. 

66.. Organizator zapewnia opie-
kę medyczną na trasie i na mecie
biegu. 

77.. Organizator zapewnia prze-
bieralnie na starcie biegu. 

88.. Organizator nie odpowiada
za rzeczy zaginione w trakcie
imprezy. 

99.. Wyniki będą opublikowane
na stronie internetowej tygodni-
ka PASSA, a także przez Fundację
Sport oraz przekazane mediom. 

1100.. W sprawach nieobjętych
regulaminem rozstrzyga Orga-
nizator. 
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W łaśnie mija równo 10 lat od uchwalenia przez Radę Warszawy miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru
Ursynów Południe Kabaty. Pomimo upływu dekady, jednostki orga-

nizacyjne w urzędzie miasta do dzisiaj nie stworzyły nawet koncepcji zagospoda-
rowania trzech stref urbanistycznych na przedpolu Lasu Kabackiego. A chodzi o
creme de la creme stołecznych nieruchomości, obszar o powierzchni 9,82 ha, uzbrojony we wsze-
lakie media, włącznie z “deszczówką”, przygotowany do każdego rodzaju inwestycji, choć w mpzp
nadano mu funkcję zieleni urządzonej oraz terenów sportu i rekreacji. Ten smakowity dla dewelo-
perów tort to trzy strefy urbanistyczne oznaczone symbolami 31 ZP (US) o pow. 2,44 ha, 32 ZP (US)
o pow. 5,11 ha oraz 33 ZP (US) o pow. 2,27 ha. Dominuje własność prywatna, ale miasto i ZDM ma-
ją w tych gruntach około 1/3 udziału.

Ursynów budowano w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w ramach rządowego progra-
mu określającego nowe zasady polityki mieszkaniowej, która  miała na celu poprawę trudnych wa-
runków bytowych Polaków. Już od 1954 r. trwały poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć
mieszkaniowych poza budżetem państwa. Sięgnięcie po środki własne ludności wiązało się z po-
wołaniem do życia spółdzielni mieszkaniowych, które miały wspierać państwo w prowadzeniu dzia-
łalności inwestorskiej. Matką ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych stała się założona w 1956
r. spółdzielnia „Politechnika”, która kilkanaście lat później otrzymała od państwa tereny inwesty-
cyjne w obrębie dawnych wsi Ursynów i Imielin.

Wlatach sześćdziesiątych peerelowski rząd zatwierdził program budowy na tym terenie
zespołu osiedli mieszkaniowych dla 140 tys. osób, określając ten rejon jako “południo-
we pasmo rozwojowe Warszawy”. W planie ogólnym zamieszczono wytyczne, jakie miał

spełniać projekt urbanistyczno – architektoniczny, narzucające warunki zabudowy dla Ursynowa
Północnego i Południowego oraz Natolina Północnego i Południowego. W części południowej mia-
ła to być zabudowa kaskadowa wygaszająca – wraz ze zbliżaniem się do rezerwatu Las Kabacki –
zabudowę intensywną. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Warszawy z 1992 r.
przedpole Lasu Kabackiego oznaczone było symbolem MU–25 (budownictwo wielorodzinnego z
funkcją usług w parterach). Plan stracił ważność w dniu 31 grudnia 2003 r. Po trzech latach “bez-
królewia” uchwalono “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla Warszawy”, w którym zmieniono funkcję tego terenu na ZP US (zieleń parkowa z usługami spor-
towymi). Zapis ten podtrzymano w uchwalonym w 2008 r. mpzp obszaru Kabaty Południe.

Stugębna plotka głosi, że lobby deweloperskie usilnie pracowało wówczas na rzecz utrzymania
na przedpolu rezerwatu Las Kabacki funkcji mieszkaniowej, ale z niewiadomych powodów nie osią-
gnęło wytyczonego celu. Nie dziwię się deweloperskim podchodom, bo lokale mieszkalne i usłu-
gowe w tak ekskluzywnym miejscu sprzedawałyby się niczym świeże bułeczki. I to za grube pienią-
dze. Już wtedy metr kwadratowy gruntu kosztował tam 1850 zł, dzisiaj cena przekracza 4 tys. zło-

tych. Tym samym wartość de-
weloperską 9,8 ha uzbrojonego
we wszystkie media gruntu na
przedpolu rezerwatu przyrody
należy szacować na mniej wię-
cej pół miliarda. Jest więc o co
się bić. Myli się zatem ten, kto
sądzi, że bitwa została zakoń-
czona, a deweloperzy złożyli
broń. W grę wchodzą zbyt du-

że pieniądze. Najlepszym dowodem na to, że gra o pół miliarda złotych jeszcze się nie zakończyła,
jest fakt, iż przez długie 10 lat nie wykonano nawet koncepcji zagospodarowania drogocennego te-
renu, przeznaczonego w mpzp pod rekreację i sport, nie mówiąc o jakiejkolwiek próbie przysposo-
bienia go do nadanej w planie funkcji. W przedwyborczym okresie warto pytać urzędujących jesz-
cze radnych Ursynowa, którzy kandydują ponownie na tę funkcję, dlaczego tak się stało. 

J aki jest prawdziwy powód zadziwiającej opieszałości? Na co czekają władze dzielnicy i mia-
sta? Moim zdaniem grunty na przedpolu Lasu Kabackiego są czymś w rodzaju depozytu pod
przyszłą “mieszkaniówkę”. Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że podobnie jak w

sprawie nielegalnego zawyżenia w 2007 r. współczynnika intensywności zabudowy dla “Tesco” do
wysokości  3,5, co pozwoliłoby inwestorowi na wybudowanie na Kabatach drugiej Galerii Mokotów,
ktoś rozmyślnie blokuje urządzenie na przedpolu Lasu Kabackiego terenów dla rekreacji i sportu. Po-
wód? Gigantyczna kasa po zmianie funkcji tego obszaru z rekreacyjnej na mieszkaniową. Jak będą
chcieli to przeprowadzić? Jedyną drogą prowadzącą do celu jest wpierw uśpienie społeczeństwa i
mediów poprzez nicnierobienie, a w odpowiednim momencie dokonanie po cichu stosownej korek-
ty w studium i mpzp, poprzez przegłosowanie takiego wniosku na sesji Rady Warszawy. 

Z moich doświadczeń wynika, że najbardziej kryminogenne uchwały podejmowane są na ostat-
nich sesjach rad w danej kadencji samorządu. Jest na to wiele przykładów z Ursynowa, miasta i wie-
lu warszawskich dzielnic. Ponoć do przegłosowania korekty w studium uwarunkowań, wiążącej się
ze zmianą na przedpolu rezerwatu Las Kabacki funkcji na mieszkaniowo – usługową, miało dojść
w październiku na ostatniej sesji Rady Warszawy. Tak przynajmniej twierdzi mój zaufany informa-
tor z ratusza. Zarzucono ten pomysł, ponieważ rządzący Warszawą utracili większość w radzie po
odejściu z klubu kilkorga radnych. Tak czy owak, przedpola rezerwatu nie wolno nawet na moment
stracić z pola widzenia, bo dopóki teren ten nie zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązują-
cymi dzisiaj zapisami w mpzp, dysponujący setkami milionów złotych deweloperzy nie odpuszczą. 

N a rynku mieszkaniowym trwa bowiem hossa, a deweloperzy zaczynają mocno narze-
kać na słabą dostępność atrakcyjnych działek budowlanych w dużych miastach. Liczą
na ułatwienia wprowadzone w życie poprzez uchwaloną w sierpniu specustawę miesz-

kaniową zwaną lex deweloper, która pozwala uzyskać decyzję o zlokalizowaniu inwestycji na pod-
stawie uchwały rady gminy, przy czym inwestycja nie musi być zgodna z mpzp. Specustawa prze-
widuje również nieodpłatne odrolnianie gruntów, o ile rada gminy zdecyduje się przeznaczyć te-
reny rolne pod budownictwo mieszkaniowe. Ale najgroźniejsze w tym akcie prawnym jest to, że
jeden z zapisów specustawy znacznie skraca skomplikowaną procedurę dokonywania zmian w
mpzp. To może być zachętą dla zainteresowanych podmiotów do podjęcia ponownych działań
na rzecz wprowadzenia korekty w studium oraz w mpzp obszaru Południe Kabaty i przekwali-
fikowania funkcji przedpola Lasu Kabackiego z rekreacyjnej na mieszkaniową. Po wejściu w ży-
cie specustawy polityka przestrzenna rad gmin zyska kluczowe znaczenie. W kolejnej kadencji
samorządu należy więc być wyjątkowo czujnym.  

Bez względu na to jaki będzie wynik październikowych wyborów i skład przyszłej  rady dzielni-
cy Ursynów oraz Rady Warszawy, los drogocennych gruntów na przedpolu Lasu Kabackiego znaj-
dzie się w centrum mojego zainteresowania. Trzeba będzie systematycznie czytać program każdej
kolejnej sesji rady miasta i w przypadku natrafienia na punkt obrad “zmiany w studium uwarun-
kowań i mpzp” bić w dzwony na alarm. Jeśli się nie obroni przedpola Lasu Kabackiego, będzie to
równoznaczne z zabudowaniem go ekskluzywnymi apartamentowcami, które na pewno zostaną
ogrodzone, ponieważ elity niechętnie widzą plebs przed swoimi rezydencjami. Tym samym kolej-
ny wspaniały teren rekreacyjny w stolicy zostanie mieszkańcom na zawsze odebrany.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czyje macki sięgną pod Las Kabacki?

„Jeśli się nie obroni przedpola
Lasu Kabackiego, będzie to 
równoznaczne z zabudowaniem
go ekskluzywnymi apartamen-
towcami, które na pewno 
zostaną ogrodzone”

Język, czy to mówiony, czy też pisany – jest prawdziwą skarbnicą infor-
macji o tych, którzy go używają, a nawet używali w odległej przeszłości.
Co więcej, w przeszłości informacje takie nie były chronione żadnym RO-

DO, z którym mamy do czynienia dziś i z którym mamy wiele kłopotów. Przede
wszystkim, nie dla wszystkich jest jasne, jak RODO działa i w ogóle po co nam
coś takiego. 

Owe uregulowania powodują niemałe perturbacje, jak np. w służbie zdrowia, wprowadzając
zamęt i niepewność, zarówno wśród personelu, jak i pacjentów. Niektórzy lekarze, zamiast zaj-
mować się leczeniem, zastanawiają się teraz, czy aby na pewno nie popełniają przestępstwa, po-
dając imiona i nazwiska swoich podopiecznych. Tym bardziej, jeśli ma to miejsce w obecności osób
postronnych mogących podsłuchać tzw. „wrażliwe dane”, które nie powinny przedostać się do
wiadomości innych. Do tej pory, sprawy tego rodzaju regulowały niepisane zasady dobrego wy-
chowania i zdrowy rozsądek. Jak będzie po wprowadzeniu całej Unii Europejskiej, a więc i u nas
RODO jeszcze nie wiemy. 

Teoria bowiem, nawet słuszna, jeśli chodzi o intencje, nie zawsze sprawdza się w życiu. Jak do-
tychczas, najlepiej na owym RODO wychodzą różnego rodzaju firmy doradcze oferujące usługi
z zakresu wiedzy i szkoleń dotyczących tego systemu. Tak więc, dla jednych RODO oznacza do-
datkowe apanaże, a dla drugich stanowi realną groźbę kary. Kary wcale niemałej, bo nowa usta-
wa o ochronie danych osobowych zakłada możliwość nałożenia przez administracją publiczną
kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w wysokości 100 tysięcy, a na in-
stytucje kultury 10 tys. złotych Nie są to, jak widać, kwoty bagatelne, tym bardziej, że w ostatecz-
nym rozrachunku pieniądze z tytułu kar popłyną z kieszeni podatnika. Żarty się skończyły, tak

przynajmniej wynika z unijnego rozporządze-
nia RODO.

Powróćmy jednak do języka, który jak wspo-
mniałem na wstępie, jest źródłem informacji o
nas samych, niezależnie od unijnych rozporzą-
dzeń i niezależnie od tego, czy to się komuś podo-
ba, czy nie. Ostatnio w naszym języku pojawiło się
słowo „mega”. Mówiąc szczerze, nie jest ono no-

we. Ale  bywa teraz używane w innym znaczeniu niż dotychczas. Obecnie przeżywa swoje przysło-
wiowe pięć minut. Czym tłumaczyć ten niekwestionowany wzrost popularności? Mega oznacza wie-
lokrotność jednostki miary wielkości fizycznych o mnożniku 106 równej 1.000.000, czyli miliono-
wi. Kto by się jednak zastanawiał nad tak przyziemnym rodowodem słowa? Ważne jest, że robi wra-
żenie. Przynajmniej na niektórych i można nim zastąpić wiele innych słów. Wprawdzie równie do-
brze albo nawet lepiej byłoby użyć giga = 10003, tera = 10004, peta = 10005, eksa = 10006, zet-
ta = 10007, jotta = 10008, ale na razie jesteśmy na etapie mega (milion czegoś) i to musi nam wy-
starczyć.

Aby powiedzieć, że coś jest wielkie, ogromne, świetne, wyjątkowe super lub ekstra, wystarczy użyć
słówka „mega”. Słyszymy więc ze wszystkich stron: mega, mega, mega….. i tak na każdym kroku.
Dlaczego? Bo tak jest łatwiej. Nie potrzeba myśleć. Nie potrzeba niczego rozróżniać. Np. zamiast:
zabawne, zatrważające, piękne, brzydkie, prawdopodobne lub nierealne, słyszymy – mega, bo
znaczy ono jedno, drugie i wszystko naraz albo nie znaczy nic. Tyle że jedno jest mega prawdopo-
dobne, a drugie mega nierealne. Wszystko jednak jest mega. Mega stało się potwierdzeniem fak-
tu, że wielu z nas chce sobie uprościć życie kosztem języka. Świadomie, bądź nie, rezygnuje z jego
bogactwa na rzecz prostych, żeby nie powiedzieć prostackich form. Niestety, przenikają one do ję-
zyka, czyniąc w nim spustoszenie. 

Właściwie nie ma w tym nic niezwykłego. Znane są od dawna przykłady używania słów zastęp-
czych, wytrychów często jako przerywnik. Niektóre z nich zaczynają się na k… O dziwo, ten spo-
sób komunikowania się z innymi rozmówcami wciąż jest popularny, zwłaszcza w niektórych śro-
dowiskach. Tego rodzaju zapożyczenia z subkultur przenikają do języka oficjalnego, do mediów.
Podchwytują je także copywriterzy, czyli autorzy sloganów reklamowych, dziennikarze, politycy.
Trudno się zatem dziwić, że otrzymujemy „mega oferty” albo, że któryś z polityków obiecuje nam
jakieś „mega rozwiązania”. Tymczasem język jest zapisem nie tylko naszych czasów, lecz także ży-
wą kroniką tego, o czym mówimy, i jak mówiono setki lat temu. Warto przywołać jeden z najstar-
szych polskich zapisów (z 1483 roku) anonimowego autora o ówczesnych relacjach szlachty i
chłopstwa. Jest to satyra na leniwych chłopów, zdaniem autora – chytrych kmieci próbujących wy-
winąć się od pracy na rzecz panów. Pisze on:

Chytrze bydlą z pany kmiecie,
Wiele się w jich siercu plecie.
Gdy dzień panu robić mają,

Częstokroć odpoczywają.
A robią silno obłudnie:

Jedwo wynidą pod południe…

Ile w tym historycznej treści! A i humor przy tym nie byle jaki. Dbajmy o język, bo jest on świa-
dectwem naszych czasów, również dla tych, którzy przyjdą po nas. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Językowa megalomania?

„Teoria bowiem, nawet 
słuszna, jeśli chodzi o 
intencje, nie zawsze 
sprawdza się w życiu”

Pewien student na Wydziale Psychologii
Bardzo bał się egzaminu, miał ból głowy.

Na uczelni dość wysokie są wymogi,
A on nie znał wielu pojęć naukowych.

Takich słów jak ojkofobia jest bez liku,
Dyfamacja, przejaw imposybilizmu,

To brzmi mądrze, zwłaszcza w ustach polityków,
Chociaż nie brak na świeczniku różnych Dyz-

mów.

Rzekł profesor: Pan wyjaśni te terminy.
Lecz na szczęście, student nie był w ciemię bity,

Do złej gry próbował robić dobre miny,
Żeby wzorem  mężów stanu wejść na szczyty.

W myśl zasady: trzeba zawsze iść do przodu,
Choć pamiętał tylko jeden temat z lekcji,

Wykorzystał go dość zgrabnie do wywodów,
I z zapałem zaczął mówić o projekcji.

To zjawisko, gdy ktoś widzi cudze grzechy,
I zarzuca wszystkim przejaw ojkofobii,

Przypisując łatwo innym własne cechy,
I zwalczając coś, co sam najczęściej robi.

– Czy Pan mógłby poprzeć tezę dowodami?
Na to student: Oczywiście! Prosta sprawa.

Partyjnymi się posłużył cytatami,
Przykładami zaczął sypać jak z rękawa.

Pewien facet, co pozować chce na króla,
Gdy przemawia lub w radiowej jest audycji,

Do opisu nam pasuje tu jak ulał
I klinicznej odpowiada definicji.

Mając kompleks, chce być wielki, z innych szy-
dzi,

Tłumi strach, bo w gruncie rzeczy tchórz się boi,
Szuka zemsty, innych ludzi nienawidzi,

Co typowym jest objawem paranoi.

– Dobry przykład – rzekł profesor. Mój szacunek.
A ja sesję podsumuję na gorąco:

Psychologia – najłatwiejszy to kierunek.
Dasz ten przykład, zdasz egzamin celująco!

EGZAMIN Z PSYCHOLOGII

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Kandyduję do Rady Ursynowa z listy KWW “Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów” w okręgu wy-
borczym nr V (Kabaty). Moje priorytety to m. in. urządzenie w ramach dyżurów radnego Punktu
Wsparcia dla Osób Poszkodowanych przez Urząd oraz uporczywe nękanie władz Warszawy o ucy-
wilizowanie i radykalne usprawnienie obsługi pacjentów na oddziałach SOR, w szpitalach gdzie
organem założycielskim jest miasto (10 szpitali). To, co dzieje się na oddziałach SOR w Warsza-
wie, przypomina bowiem piekło z poematu Dantego. O innych punktach mojego programu wy-
borczego będę informował w kolejnych wydaniach “Passy”. 

W najbliższy piątek, 28 września, o godz. 19.00, zapraszam wyborców z Kabat na spotkanie w
NOK ul. Na Uboczu 3, podczas którego będę odpowiadać na pytania i w ramach promocji rozda-
wać egzemplarze autorskie mojej mini powieści “Turnus” o niezwykle bogatym życiu towarzyskim
w uzdrowisku Ciechocinek.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
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Na drodze do Niepodległości – wrzesień 1918 roku

Początek rozbrajania okupantów

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

11 wwrrzzeeśśnniiaa
-Przejęcie  sądownictwa  od

władz niemieckich przez  Stani-
sława Bukowieckiego – dyrek-
tora Departamentu Sprawiedli-
wości w Radzie Stanu, było trak-
towane jako początek zdobywa-
nia władzy państwowej.

22 wwrrzzeeśśnniiaa
-Początek rozbrajania oku-

pantów  przez Polską Organiza-
cję Wojskową  i inne organizacje
o charakterze wojskowym  na te-
renie Lubelszczyzny, Kieleckie-
go, Radomskiego i Zagłębia Dą-
browskiego.

- Po powrocie do Zakopane-
go, z obozu dla internowanych
oficerów legionowych, Mariusz
Zaruski (1867-1941) działał w
Zarządzie  Towarzystwa Ta-
trzańskiego jako twórca Tatrzań-
skiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Komendant No-
wotarskiego Obwodu Polskiej
Organizacji Wojskowej. W „Echu
Tatrzańskim”,  po powrocie
zwierzył się swoim przyjacio-
łom: „ Stanąłem znów  na pła-
ścieńce, pod ostrym garbem, w
granitowej grani Tatry. Całe Ta-
try pode mną ...Wróciłem do was
, znów na was patrzę, czar pięk-
na waszego wchłaniam całą tre-
ścią mojej duszy. Tatry Wy Boże
dziś niczyje!”. 

Zaruski spotykał się często w
mieszkaniu Stefana Żeromskie-
go  ( Zakopane, ul Kasprusia 21)
z Mistrzem polskiej prozy , gdzie
wspólnie z Wincentym Szym-
borskim – Zarządcą Dóbr Hra-
biego Zamoyskiego, ojcem Wi-
sławy Szymborskiej – planowa-
li powołanie Polskiej Organizacji
Narodowej- Rzeczypospolitej Za-
kopiańskiej, która po 28 paź-
dziernika 1918 r. uznała władzę
Polskiej Komisji Likwidacyjnej
na czele z Wincentym Witosem
i Ignacym Daszyńskim ( zob.
Henryk Stępień. Mariusz Zaru-
ski. Opowieść biograficzna, War-
szawa 1997)

44 wwrrzzeeśśnniiaa 
- Odwrót na całej linii frontu

armii niemieckiej na Zachodzie.
Niemcy wycofują się również  z
pozycji we Flandrii. Odwrót
trwał do 9 września.

-W „Izwiestiach” moskiew-
skich podano komunikat o roz-
strzelaniu Dory Kapłan za za-
mach na życie Lenina.

55 wwrrzzeeśśnniiaa
-Papież Benedykt XV  wysto-

sował list do Metropolity  War-
szawskiego abp Aleksandra Ka-
kowskiego, w którym nawiązu-
jąc do  serdecznego przyjęcia
Wizytatora Pasterskiego Achil-
lesa Rattiego przez Episkopat
Królestwa Polskiego, zaznaczył:
„ Niepłonną przeto  żywimy na-
dzieję, że  dzięki najzupełniej-
szej  jednomyślności  wszystkich
pasterzy polskich, do czego ich
niedawno zachęcaliśmy, nader
obfite i zbawienne skutki osią-
gnięte będą przy pomocy Bożej
w ich pracy w tych rzeczach, któ-
re dotyczą spraw wiary katolic-
kiej. Szczególnie zaś ufamy, iż
serdeczny stosunek oddania i
uległości, jaki zawsze łączy Pol-
skę ze Stolicą Apostolską  w przy-
szłości jeszcze  ściślejszym bę-
dzie.” ( Metropolia Warszawska

a narodziny II Rzeczypospolitej,
Warszawa 1998, s, 43)

-Dymisja drugiego gabinetu
Rady Regencyjnej Jana Konstan-
tego Steczkowskiego. Po atakach
Międzypartyjnego Koła Politycz-
nego – stawiającego na zwycię-
stwo Koalicji – Rada Regencyjna
odracza posiedzenie Rady Stany,
która już odbyła 14 posiedzeń
plenarnych.

-W Moskwie rozstrzelano bez
sądu Mariana i Józefa Lutosław-
skich – wybitnych działaczy ru-
chu narodowo-demokraty-
cznego i Polonii rosyjskiej. Ostry
protest przeciwko temu morder-
stwu, na ręce Gieorgija Czycze-
rina, złożył 12 września  Alek-
sander Lednicki.

77 wwrrzzeeśśnniiaa
-W Warszawie odbyła się pre-

miera filmu  „Carska faworyta”,
wytwórni „Sfinks”, o polskiej
tancerce, niezwykłej urody Ma-
tyldzie Krzesińskiej. W rolach
głównych wystąpili: Halina Bru-
czówna i Józef Węgrzyn.    

99 wwrrzzeeśśnniiaa
W Jekaterynodarze zmarł po-

pularny poeta legionowy Józef
Mączka. Przed śmiercią napisał
proroczy wiersz „Kiedyś” 

„Kiedyś...po latach gdy 
zcichną te fale

które nas w wirów 
porwały odmęty,

kiedy upadnie  huragan 
krwi wzdęty,

i łzy obeschną i zmilkną już żale-
ze czcią ujmiecie pogięte pałasze
i zawiesicie na ścianach wysoko

i łzą serdeczną zabłyśnie 
wam oko,

gdy wam powiadać będą 
dzieje nasze...

I będzie pełen snów 
każdy zakątek

polskich relikwii 
i polskich pamiątek

i znowu ogniem  
zapłoną wam lice

w te narodowe żałosne rocznice-
i w niebo pieśni popłynie orędzie

kiedyś –po latach – gdy 
nas już nie będzie,” 

( Ta co nie zginęła. Antologia
poezji, pieśni patriotycznej i nie-
podległościowej, Wybór Miro-
sława Pałaszewska , Andrzej
Żmuda, Warszawa-Rzeszów
2008, s. 127)

1100 wwrrzzeeśśnniiaa
- Pierwsze wystąpienie poko-

jowe  państw centralnych . Mini-
ster Spraw Zagranicznych Au-
strii Burian wysyła notę do
wszystkich państw walczących
z propozycją nawiązania kon-
taktu  w jednym z krajów neu-
tralnych . Nota zostaje bez odpo-
wiedzi.

1111 wwrrzzeeśśnniiaa
- Zakończenie procesu prze-

ciw  internowanym oficerom i
szeregowcom  spod Rarańczy. Z
Wiednia  nadane zostają  tele-
graficznie wskazówki dotyczą-
ce wyroku. Sąd skazuje oficerów
na degradację  na sierżantów i
wysyła na front włoski.. Skazani
opuszczają  Marmaros-Sziget i
zaczynają odbywanie kary od
przyznanego 4-tygodniowego
urlopu.

1122 wwrrzzeeśśnniiaa
-Wielka ofensywa gen. Focha

na południowym skrzydle fron-
tu  zachodniego. Wojska francu-
skie zadają ciężką klęskę Niem-
com. W bojach uczestniczyli żoł-
nierze  wszystkich armii koali-
cyjnych, w tym  po raz pierwszy
dywizje amerykańskie  pod do-
wództwem gen. Johna Pershin-
ga. Akcja francusko-amery-

kańska zaskoczyła Niemców wy-
cofujących się pospiesznie na
rozkaz  gen.Erica Ludendorffa. 

1133 wwrrzzeeśśnniiaa
- „W Białym Domu doszło do

spotkania  Ignacego Paderew-
skiego i Romana Dmowskiego z
Woodrow Wilsonem. Starali się
oni przekonać  Prezydenta
USA, że Polska   jako kraj nie-
podległy nie może istnieć  bez
Śląska, Wielkopolski, Pomorza
a przede wszystkim Gdańska.”
( M.M. Drozdowski, Z dziejów
aktywności artystycznej i oby-
watelskiej Igncego Jana Pade-
rewskiego, Kraków-Warszawa
2018, s. 18)

1133-1177 wwrrzzeeśśnniiaa
- W Warszawie obrady niele-

galnego XIV Zjazdu PPS, pod
ochroną Pogotowia Bojowego .
W głównej rezolucji zjazdowej
czytamy: „  XIV Zjazd PPS
oświadcza, że polskie masy pra-
cujące  przeciwstawiają  reak-
cyjnie-ugodowej Rady Regen-
cyjnej, tzw.  Rządowi oraz Ra-

dzie Stanu, hasło Konstytuanty
wybranej  przez powszechne,
bez różnicy płci, równe, tajne,
bezpośrednie proporcjonalne
głosowanie, a zwołanej  w wa-
runkach wolności politycznej...
Zjazd stwierdza  w szczególno-
ści, że decyzja co do przyszłości
Litwy i Białorusi   zależy od lu-
dów  , zamieszkujących ziemie
dawnego Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego... Zjazd poleca Cen-
tralnemu  Komitetowi Robotni-
czemu nawiązanie możliwie ści-
słych stosunków z partiami so-
cjalistycznymi innych krajów, w
szczególności społeczeństw są-
siadujących z Polską” (Powstanie
II Rzeczypospolitej .Wybór do-
kumentów  1866-1925, Warsza-
wa  1981, s. 415). 

Na Zjeździe zwyciężyła opcja
centrowa, reprezentowana przez
Tomasza Arciszewskiego, Mie-
czysława Niedziałkowskiego i
Feliksa Perla – walki o rząd kon-
solidacji demokratycznej, sku-
piającej kierowników PPS, ru-
chu ludowego, POW i przywód-
ców inteligencji demokratycz-
no-lewicowej.

Opcję konsolidacji  narodo-
wej, czyli walki o rząd reprezen-
tujący  główne kierunki politycz-
ne kraju, bronił przede wszyst-
kim Jędrzej Moraczewski, obok
Mariana Malinowskiego i Raj-
munda Jaworowskiego. Mora-
czewski był przeciwnikiem ak-
cji terrorystycznych POW i Pogo-
towia  Bojowego PPS. i prowa-
dził rozmowy z Międzypartyj-
nym Kołem Politycznym.

Opcję skrajnie lewicową re-
prezentowali, przede wszystkim
reemigranci z Rosji, na czele z

Tadeuszem Żarskim. „Wyrażał
on pogląd - pisze Jan Tomicki - iż
nieuchronnie  zbliżą się po-
wszechna rewolucja socjalistycz-
na, która dokona się również na
ziemiach polskich, a w jej wyni-
ku  powstanie dyktatura proleta-
riatu, podobnie jak w Rosji Ra-
dzieckiej. Dlatego opowiedział
się przeciwko sojuszowi ze stron-
nictwami należącymi  do Komi-
sji Porozumiewawczej  Stron-
nictw Demokratycznych. Doma-
gał się by partia przyjęła  rewo-
lucyjny program działania i wraz
z pozostałymi  organizacjami ro-
botniczymi , tj. SDKPiL, PPS-L-
ewicą i Bundem  zaczęła przygo-
towania  do rewolucyjnego  wy-
stąpienia mas w celu przejęcia
władzy.” ( Jan Tomicki, Polska
Partia Socjalistyczna 1892-1948,
Warszawa 1983, s. 184-185)

1144 wwrrzzeeśśnniiaa
-Rozpoczęcie działań wojen-

nych państw koalicyjnych na po-
łudniowym wschodzie Europy.
Oddziały francuskie i serbskie
po dowództwem gen. Francheta

d’Esperey w rejonie Macedonii
zadają  druzgocącą klęskę woj-
skom bułgarskim, niemieckim i
austriackim. Wojskami państw
centralnych dowodził gen. Fal-
kenhayna.

1177 wwrrzzeeśśnniiaa
W Warszawie z połączenia

Wyższej Szkoły Rolniczej  oraz
Wyższych Kursów  Leśnych po-
wstała Królewsko-Polska  Szko-
ła Główna  Gospodarstwa Wiej-
skiego. Jej pierwszym rektorem
został Józef Mikułowski-Pom-
orski( 1868-1935).Od 1911 r Dy-
rektor Kursów Przemysłowo-Ro-
lniczych przy Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa, zwanych Kursa-
mi Pomorskiego. W latach 1915-
1916 Naczelnik Wydziału Oświe-
cenia  Publicznego Komitetu
Obywatelskiego M. St. Warsza-
wy. W 1917 r. Wicemarszałek
Tymczasowej Rady Stanu, a w
1918 r. Rady Stanu. Jeden z naj-
bliższych współpracowników
Piotra Drzewieckiego Prezyden-
ta Warszawy lat 1917-1921.

2200 wwrrzzeeśśnniiaa
-Księżna Maria Lubomirska

zanotowała w swym Pamiętniku
: „Rada Regencyjna sądzi , że
dalsze pertraktacje  z Niemcami
są możliwe : ministerium się
więc tworzy – (Jan) Kucharzew-
ski  dziś przyjął godność premie-
ra. Janusza Radziwiłła szkoda w
tej chwili zużywać i marnować;
z braku ludzi wybór padł na Ku-
charzewskiego, chociaż nie jest
on odpowiedni, bo miękki, lite-
racki i zdecydowany zwolennik
rozwiązania austriackiego. Z
tych przyczyn i Niemcom nie

smaczny. Regenci żądali od nie-
go postawy bezstronnej – przyjął
ten warunek, a jest człowiekiem
uczciwym.” (Pamiętnik Księżnej
Marii Zdzisławowej Lubomir-
skiej , s. 673)  

-Przybycie do Włoch Misji
Wojskowej Armii Polskiej we
Francji z księciem Leonem Ra-
dziwiłłem i kpt. Dienst-Dąbrową
dla przeprowadzenia rekrutacji
do Armii Polskiej w jenieckich
obozach we Włoszech wśród kil-
kudziesięciu tysięcy Polaków za-
boru austriackiego, wziętych do
niewoli w walkach nad Isonzo i
Piavą.

2200-2222 wwrrzzeeśśnniiaa
-W Warszawie w Agrykoli  od-

był się Zjazd Polskich Stowarzy-
szeń Sportowych i Gimnastycz-
nych, połączony z zawodami
sportowymi  oraz pokazami
gimnastycznymi. W Warsza-
wie,w tym czasie, szczególną ak-
tywność wykazywały: Warszaw-
ski Klub Wioślarski, Warszaw-
skie Towarzystwo Cyklistów na
Dynasach, Automobil-klub War-
szawski, Klub Sportowy „Polo-
nia”, Klub Sportowy „Korona”.
Klub Sportowy „Legia”, Akade-
micki Związek Sportowy. W Za-
rządzie Miejskim za czasów pre-
zydenta Piotra Drzewieckiego
powołano Referat Higieny Szkol-
nej i Wychowania Fizycznego.

2255 wwrrzzeeśśnniiaa
-Bułgaria wystąpiła do Enten-

ty z propozycją zawieszenia
ognia i rozpoczęcia rokowań po-
kojowych. Gen. Franchet
d`Esperey odrzucił bułgarską
propozycję,        

2277 wwrrzzeeśśnniiaa
-Zwycięska operacja armii an-

gielskiej na północnym skrzydle
frontu zachodniego. W bitwie
pod Combrai Anglicy odrzucili
dywizje niemieckie do Catelet i
zajęli  St Quentin. Walki trwały
11 dni.

-W dniu tym Księżna Maria
Lubomirska zanotowała : „1.
Wojna na schyłku - wstępujemy
w nowy okres likwidacyjny, roz-
dział ostatni najważniejszy, naj-
ciekawszy, w pewnym sensie
najtrudniejszy, bo utrwalający
niebezpieczeństwo lub bezpie-
czeństwo. 2. Już nie czas w kra-
ju  na żadne orientacje , układy
czy przymierza, dziś trzeba pra-
cować wewnętrznie , zbratać na-
ród, uzgodnić się, połączyć w sa-
moobronie przed wrogiem so-
cjalnym, który by unicestwił
kwietne pąki naszej  swobo-
dy...Rada Regencyjna, obryzga-
na zarzutami, musi się jak naj-
prędzej zwrócić  do narodu,
wyjść z osamotnienia, złączyć
się z rodakami  w kojarzącej
ofiarnej pracy  wewnętrznej. Tej
chwili czekam i wygląda z natę-
żeniem mej istoty”

(Pamiętniki Księżnej...s. 675)    

2288 wwrrzzeeśśnniiaa
-Rząd Francuski zawarł umo-

wę z Komitetem Narodowym
Polskim, któremu przyznał wy-
łączność w decydowaniu  o oso-
bie wodza Armii Polskiej we
Francji oraz przywilej opiniowa-
nia w sprawie użycia tej Armii
przez Francję. Oddziały  polskie
walczące boku Koalicjantów
przeciw Niemcom, nie tylko na
froncie francuskim, stanowić
miały jednolitą armię.

2299 wwrrzzeeśśnniiaa
-Popłoch w naczelnym do-

wództwie niemieckim. Na nad-
zwyczajnych naradach w Spa –
Ludendorff , szef sztabu i Hin-
denburg, naczelny wódz – wzy-
wają rząd niemiecki do natych-
miastowego zawarcia pokoju.

Na naradzie ustalono, że nale-
ży to przeprowadzić przez parla-
ment, a propozycję skierować
bezpośrednio do prezydenta
USA Woodrowa Wilsona.

-Przyjazd do Bordeaux pierw-
szej kompanii sanitariuszek z
Polskiego Białego Krzyża ze Sta-
nów Zjednoczonych, zorganizo-
wanej przez Helenę Paderewską
dla opieki przede wszystkim sa-
nitarnej nad żołnierzami Armii
Polskiej we Francji.

3300 wwrrzzeeśśnniiaa
- Bułgaria skapitulowała i

podpisała w Salonikach traktat
pokojowy z Francją i Wielką
Brytanią.

- Odezwa Wilhelma II do na-
rodu niemieckiego z wezwa-
niem o współpracę nad określe-
niem losów ojczyzny za pośred-
nictwem parlamentu. 

- Po 85 dniach rozprawy  prze-
ciwko legionistom  spod Rarań-
czy  w Marmaros-Sziget prze-
wodniczący składu sędziowskie-
go otrzymał na sali rozpraw in-
formację, że cesarz Karol I pod-
jął decyzję o abolicji wobec
oskarżonych.

- We Lwowie  Ukraiński Ko-
mitet Narodowy  w wyniku taj-
nej narady  z arcyksięciem Wil-
helmem Habsburgiem  uzyskał
nominację sotnika Dymitra Wit-
kowskiego  na wojskowego kie-
rownika  akcji powstańczej w
Galicji Wschodniej. 

- Przebywający do połowy
października 1918 r. w więzieniu
niemieckim,w Cytadeli Modliń-
skiej, Władysław Grabski napisał
broszurę „ Cele i zadania polity-
ki agrarnej w Polsce”, w której
przedstawił archaiczność pol-
skiego systemu agrarnego. W
odzyskanym państwie niepod-
ległym – podkreślał – gromady
wiejskie powinny tworzyć  kółka
rolnicze,  spółki melioracyjne ,
spółki mleczarskie, spółki kre-
dytowe, sklepy spożywcze. Fa-
chowy  aparat służb rolnych,  we
współpracy z samorządem po-
wiatowym i gminnym, powinien
pomóc  wsi uregulować serwitu-
ty, przeprowadzić komasację
gruntów i nauczać rolników ko-
operacji ekonomicznej, sprzyja-
jącej powstawaniu zrzeszeń i
spółdzielni. Parcelacja jest proce-
sem  niezbędnym i korzystnym,
gdyż zwiększa ona  ilość drob-
nych posiadaczy gruntów. Po-
winna być przeprowadzana
ewolucyjnie, nie powinna nisz-
czyć dotychczasowych centrów
kultury rolnej i powodować
wzrost bezrobocia wśród robot-
ników rolnych. ( M.M. Drozdow-
ski, Władysław Grabski,  Rze-
szów-Warszawa, 2004, s. 75) 

-Warszawa tego okresu,  we-
dług wspomnień dr medycyny,
wybitnego społecznika  Józefa
Zawadzkiego, była spokojna, ci-
cha i bardzo biedna. Miasto pu-
stych ulic, żebraków, skromnych
ubiorów mieszkańców, zniszczo-
nych bruków, rozkopanych to-
rowisk tramwajowych z wycią-
gniętymi dla okupanta kablami,
nie odnowionych tramwajów, z
których znikły skórzane  pasy i
tłumnych ogonków ludzi stoją-
cych  po kartkowe przydziały
chleba, cukru i węgla. Nad lo-
sem mieszkańców, chroniąc ich
przed wywózką na roboty w nie-
mieckich przedsiębiorstwach i
gospodarstwach rolnych, dbają-
cym o realność kartkowych przy-
działów, opiekę nad rosnącą licz-
bą szkól elementarnych i opiekę
nad wojennymi uchodźcami,
czuwał Zarząd Miejski na czele z
prezydentem  stolicy Piotrem
Drzewieckim.      (Józef  Zawadz-
ki, Warszawa w czasie okupacji
niemieckiej, „Kronika Warsza-
wy” nr. 7-9, 1928, s. 30).
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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 PŁYTY
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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

PPIILLNNIIEE OODDSSPPRRZZEEDDAAMM 
ddzziiaałłaajjąąccyy oodd 1166.. llaatt 
nnaa UUrrssyynnoowwiiee ppuubb 

zz ppeełłnnyymm wwyyppoossaażżeenniieemm
ggaassttrroonnoommiicczznnyymm,, 

((ooggłł.. nniiee ddoottyycczzyy nniieerruucchhoommoośśccii))
660011 2222 9922 2200

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN
791 373 004

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

AANNGGIIEELLSSKKII, podstawowa,
gimnazjum, doświadczenie, 
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

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, 
super okazja tylko 550 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 m2, 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

KKIIEERROOWWCCĘĘ 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

OOSSOOBBAA do roznoszenia ulotek,
wysoka stawka, 695 800 080

OOSSOOBBYY do pomocy seniorom z
dzielnicy Mokotów i Wilanów
zatrudnimy.  Robienie zakupów,
odkurzanie, przygotowanie
posiłku, wykupienie leków, różne
wymiary godzin. 
Tel. 607 165 030; 609 497 906

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

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 501 190 552

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
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 502 053 214 
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734
GGLLAAZZUURRAA, malowanie,

tapetowanie, szpachlowanie,
remonty kompleksowo - firma
rodzinna, 692 885 279

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, 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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PPo pro pr zzerer wie!wie!
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiieecczzyyssłłaaww WWiinniiaarrsskkii
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W najbliższą niedzielę ro-
zegrana zostanie 105. w
historii polskich wyścigów
konnych i 73. na torze Słu-
żewiec gonitwa Wielka
Warszawska. Jest to naj-
poważniejsza próba selek-
cyjna w sezonie wyścigo-
wym z imponującej wyso-
kości pulą nagród
220.500 złotych.

Francuzi mają gonitwę Łuk
Triumfalny, Niemcy Großer Pre-
is von Europa, Czesi  Wielką Par-
dubicką, a my warszawiacy

Wielką Warszawską. Rozgrywa-
ny na dystansie 2600 m wyścig
przyciąga rokrocznie na tor Słu-
żewiec tłumy mieszkańców sto-
licy. Utarło się powiedzenie, że
w życiu każdego warszawiaka
ważne są trzy daty: rocznica Po-
wstania Warszawskiego, data
urodzin pierwszego potomka
oraz Wielka Warszawska. Pod
kątem selekcji wyścig jest waż-
niejszy niż Derby, ponieważ mo-
gą w nim uczestniczyć folbluty
w różnych kategoriach wieko-
wych, z wyłączeniem dwulat-

ków. W Derby natomiast mogą
ścigać się wyłącznie folbluty
trzyletnie. Rekordowy czas w
Wielkiej Warszawskiej, będący
jednocześnie rekordem toru na
dystansie 2600 m, uzyskał w
2011 r. fenomenalny Intens
((2:40.3 sek.). 

Tegoroczna Wielka Warszaw-
ska (niedziela 30 września,
godz. 16.30) zostanie rozegra-
na w ramach Jesiennej Gali okra-
szonej trzema innymi wyścigami
nagrodowymi, w tym dwoma
najwyższej kategorii A. Do go-
nitwy głównej zapisanych zosta-
ło dziewięć trzyletnich i star-
szych koni pełnej krwi angiel-
skiej. Faworytem będzie treno-
wany przez Krzysztofa Ziemiań-
skiego Fabulous Las Vegas, któ-
ry w tym sezonie wygrał już czte-
ry gonitwy z rzędu, w tym kla-
syczne biegi Rulera, Derby i St.
Leger uzyskując miano konia
“trójkoronowanego”. Opromie-
niony sukcesami Fabulous raczej
nie powinien obawiać się krajo-
wych rywali, poza imponującym
kapitalnym finiszem ogierem
Magnetic, z którym się jeszcze
nie mierzył. “Czarnym koniem”
wyścigu może być w ocenie “Pas-

sy” klacz Height of Beauty, szcze-
gólnie jeśli w niedzielę tor bę-
dzie miękki. 

Wielką niewiadomą jest tre-
nowany w Czechach ośmioletni
wałach Autor. To folblut z bardzo
dobrym dystansowym “papie-
rem”, który ścigał się z sukcesa-
mi na Zachodzie. W 2015 r. wy-
grał m. in. St. Leger Italiano
(G3), a rok wcześniej był drugi w
Mercedes Benz Stehrepreis Ba-
den – Baden (Listed) oraz w sil-
nie obsadzonej Langer Hambur-
ger (G3) na dystansie 3200 m.
Jeśli przez trzy lata nic nie stra-
cił ze swoich walorów, może być
twardym orzechem do zgryzie-
nia dla naszych koni. Ojcem Au-
tora jest brytyjski derbista Au-
thorized po znakomitym Mon-
tjeu (3,8 mln USD na koncie),
natomiast ojcem nie bieganej
matki czeskiego wałacha ogier
Kahyasi ze stajni Agi Khana,
triumfator angielskich i irlandz-
kich Derby. Autora dosiadać bę-
dzie 23–letni czeski dżokej Mar-
tin Laube (104 wygrane goni-
twy w 1385 startach).       

W niedzielę wyremontowa-
ny przez Totalizator Sportowy
wielkim nakładem sił i środków

zabytkowy hipodrom zmieni
swoją szatę z nowoczesnej na
przedwojenną. Z pozasporto-
wych atrakcji najważniejsza to
konkurs dla publiczności na naj-
piękniejszą stylizację z lat dwu-
dziestych. W tym roku prze-
wodniczącym jury będzie Ma-
ciej Zień, ceniony projektant
mody. Ciekawie zapowiada się
finał Kawaleryjskich Mistrzostw
Polski, który zostanie rozegrany
w przerwach pomiędzy goni-
twami. O stworzenie przedwo-
jennego klimatu zadba uliczny

warszawski grajek Heniek Ma-
łolepszy, który na swojej ban-
dżoli wykona najbardziej znane
warszawskie piosenki. “Ludzie
Tego Miasta” oraz stowarzysze-
nie “Gwara Warszawska” będą
prowadzić testy i konkursy z
wiedzy o warszawskiej gwarze,
sprzedawać odzież z warszaw-
skimi motywami oraz wznowie-
nia wszystkich książek war-
szawskiego barda Stanisława
Grzesiuka. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o  T S

Podczas, gdy rosną hałdy
gruzu, zrzucanego przez
Zakład Remontów i Kon-
serwacji Dróg na teren zie-
lony przy enklawie bloków
Surowieckiego 12 a, b i c
na Ursynowie Północnym,
na terenie dawnego bazar-
ku za Megasamem powsta-
je… składowisko służb
oczyszczania miasta.

Mieszkańcy są oburzeni tym,
jak w okresie ostatnich miesięcy
zmienił się krajobraz na spokoj-
nej ulicy Surowieckiego. Baza-
rek, choć też nie był najlepszym
sąsiedztwem, spełniał niezbędne

normy czystości w latach, gdy
prosperował i stanowił prawdzi-
we centrum lokalnego handlu.
Od dłuższego czasu jednak sto-
isk regularnie ubywa, a teren zaj-
muje miasto, które postanowiło
wykorzystać go jako – ni mniej,
ni więcej – składowisko.

Bywa tak, że trzymane są na
nim odpady przywożone z in-
nych części Warszawy. Ów teren
stał się ponadto strefą przeła-
dunkową dla śmieciarek, trzy-
mane są tam też materiały bu-
dowlane. 

Wraz z zapuszczeniem okoli-
cy pojawiło się wiele negatyw-

nych zjawisk, spędzających aktu-
alnie mieszkańcom sen z po-
wiek. Tak oto zagościły w tam-
tym miejscu szczury, a także po-
jawiło się więcej podejrzanych
osób, poruszających się po
opuszczonym dziś niemal bazar-
ku. Nie działa znaczna część la-
tarń, które niegdyś go oświetla-
ły. Mimo że miejsce często od-
wiedza policja, stało się ono
znacznie bardziej niebezpiecz-
nie niż przedtem.

Taki stan rzeczy pozostawia
wiele do życzenia, a szalę gory-
czy przelał fakt przerobienia zie-
leni pomiędzy pobliskimi par-
kingami a ulicą Puławską. Dro-
gowcy, mimo że skończyli budo-
wę nowego ciągu pieszo-rowero-
wego wiele miesięcy temu, urzą-
dzili tutaj gruzowisko. Piach i
pokruszony asfalt pochodzą
prawdopodobnie z budowy na
zupełnie innym odcinku. 

Cieszyć może jedynie rekul-
tywacja hali Megasamu oraz le-
gendarnego neonu „Ursynów”.
Nie tak dawno został wyczysz-
czony i odmalowany, a obecnie
trwają testy przywrócenia mu
dawnego blasku. Jasnym świa-
tłem zabłysła już litera „U”. 

Jako mieszkaniec osiedla Su-
rowieckiego od urodzenia, a

więc od 21 lat, z przykrością pa-
trzę na degradację tego terenu –
a prywatnie najbliższego mi oto-
czenia, w którym się wychowa-
łem. Kandydując w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych
do Rady Dzielnicy z listy PRO-
JEKTU URSYNÓW, jako swój
nadrzędny cel stawiam dopro-
wadzenie do tego, aby okolicę
tę uporządkować do czasu po-
wstania tam nowej inwestycji.
Na razie teren objęty jest roszcze-
niami, co nie pozwala na istotne
zmiany, ale kiedy tylko pojawią
się już plany zagospodarowania
placu – zobowiązuję się poinfor-
mować o tym Państwa w pierw-
szej kolejności.

B a r t o s z  Z a w a d z k i

W niedzielę nowoczesny Służewiec w przedwojennym wydaniu

Fabulous Las Vegas piąty raz z rzędu?

„„TTrróójjkkoorroonnoowwaannyy”” FFaabbuulloouuss LLaass VVeeggaass  
Nasze Typy
GGoonn.. II:: The Auld Hoose, Sorreno, Tarta-

ria, Salinger
GGoonn.. IIII:: Plejada, La Belle de Mai, Plantea,

Raising Diva
GGoonn:: IIIIII:: Mosanto, Montero, Miss Kossa-

kówna, Sweet City
GGoonn.. IIVV:: Xawery, Incepcja, Cape Ducato, Umberto Caro
GGoonn.. VV:: Nathan MNM, Arkano, Sixte, Worth Choice
GGoonn.. VVII:: Amazing Nalah, Nurbanu Sihirli, Un Beso, Mukhadar
GGoonn.. VVIIII:: Fabulous Las Vegas, Height of Beauty, Magnetic, Ra-

in the Sun
GGoonn.. VVIIIIII:: In Time, Rebel, Karyntia, Kukulkan
GGoonn.. IIXX:: Rakisz, Novitor, Targa, Golden Glider.

Brud i smród za Megasamem

FINAŁ XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro 
im. Mieczysława Fogga

ssoobboottaa,, 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 22001188,, ggooddzz.. 2200
Teatr Kamienica Emiliana Kamińskiego, al. Solidarności 93 (Złoty Liść Retro’2008)
Wiera Gran – biograficzne widowisko muzyczne. W roli tytułowej – Justyna Sieńczyłło (Złoty Liść Retro’2012)

nniieeddzziieellaa,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa 22001188
godz. 11-16 - Ogród Saski, Jarmark Kreatywności w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (organizator: Fundacja Ma-

li Bracia Ubogich)
W programie m. in. godz. 12.20 Recital Wojciecha Dąbrowskiego z udziałem ursynowianki Klaudii Kulik (nagroda publiczności

XIV OFPR) i Janusza Sobolewskiego (finalista XV OFPR), godz. 15 – potańcówka retro – prowadzi: DJ Wika (Złoty Liść Retro’2012)
Centrum Praskie Koneser, ul. Ząbkowska/Plac Konesera
W programie Święta Konesera m. in. godz. 13 – Szemrane szlagiery prezentuje Michał Fogg, godz. 20.30 - Koncert Jazz-Bandu

Młynarski&Masecki (Złoty Liść Retro’2018)
Dom Sztuki, Ursynów, ul. Wiolinowa 14, godz. 18
Wieczór LXXX W Starym Kinie, projekcja filmu Niebezpieczny romans (reżyseria Michał Waszyński, 1929)
Wprowadzenie: Stanisław Janicki (Złoty Liść Retro’2005)
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