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Otwarty Ursynów istnieje już 
ponad 1,5 roku. Przez ten czas 
daliście się poznać jako bardzo 
aktywne stowarzyszenie. Co udało 
wam się zrobić w tym czasie?
Przez ostatnie 1,5 roku podej-

mowaliśmy wiele działań, wymie-
nię kilka przykładów. Otwarty Ur-
synów, w zasadzie jako jedyna lo-
kalna organizacja, konsekwentnie 
podejmowała działania w sprawie 
Bazarku na Dołku i przeniesienia 
go do innej lokalizacji niż okoli-
ce ul. Polaka. Angażowaliśmy się 
wraz z mieszkańcami w przed-
sięwzięcia, których celem było 
uchronienie Placu Wielkiej Przy-
gody przed zabudową. Zaczęliśmy 
walczyć z tzw. przedeptami. W wy-
niku tego część z zaznaczonych 
przez nas wydeptanych ścieżek na 
trawie ma zostać zamieniona na 
chodniki, a w części odtworzono 
zieleń. Dzięki nam na Ursynowie 
do końca tego roku powinno zostać 
wykonanych 56 doświetleń przejść 
dla pieszych. W ramach realizacji 
naszych projektów w budżecie par-
tycypacyjnym. Kolejne 20 przejść 
zostało wybranych w tym roku. 
Doprowadziliśmy także do pod-
pisania ponad podziałami Paktu 
na Rzecz Filtrów POW. Obecnie 
zbieramy podpisy pod petycjami, 
aby urząd pracował dłużej i nie 
trzeba było brać urlopu, by w nim 
coś załatwić oraz aby wybudowa-
no na Ursynowie pełnowymiarowe 
boisko. 

Wracając do kwestii targowiska, 
czy sprawa bazarku na pętli przy 
ul. Polaka jest dla Was już 
zamknięta?
W tej sprawie ciągle podejmu-

jemy działania reprezentując in-
teresy okolicznych mieszkańców. 
Obecnie skupiamy się na tym, 
aby teren zieleni wzdłuż Al. KEN 
nie został zabudowany, zajęty na 
bazar, czy też parking. Chcemy, 
aby powstały w tym miejscu na-
sadzenia drzew, park. W sprawie 
bazarku przedstawialiśmy liczne 
propozycje, jak można było roz-
wiązać ten problem, ale niestety 
władze dzielnicy (koalicja PO, PU 

i IMU) i miasta udawały, że ich 
nie ma i doprowadziły do likwida-
cji potrzebnej pętli autobusowej. 
Przyzwoliły na powstanie w cen-
trum dzielnicy prowizorycznego 
bazaru, tuż przy najbardziej re-
prezentacyjnej ulicy. Tej sprawie, 
przez bardzo długi czas, towarzy-
szył konflikt interesów ursynow-
skiej Platformy Obywatelskiej, po-
nieważ radny tej partii był szefem 
bazarku. Sprawa przenosin bazar-
ku i związane z nią niejasności są 
przedmiotem śledztwa prokura-
tury. Sprawa bazarku to stracona 
szansa, bo można było w tej ka-
dencji zrobić na Ursynowie miejski 
bazarek z prawdziwego zdarzenia. 

A jak oceniacie mijającą kadencję 
samorządu? Czy oprócz konfliktu 
interesów w sprawie bazarku 
widzi Pan inne błędy obecnej 
ekipy?
Popełniono ich wiele. 

Wymienię tylko kilka. 
Po pierwsze, niepo-
trzebnie wybudo-
wano tak szero-
ką, za 3 mln zł,  
150 -met r ową 
ulicę Belgradz-
ką-bis, która 
prowadzi „do-
nikąd”. Stanowi 
ona dojazd do 
b u d o w a n e g o 
ośrodka dla 
osób niepeł-
n o s p r a w -
nych – nato-
miast oczy-
wiste jest, że 
jeden budynek 
nie potrzebuje 
tak szerokiej 
drogi dojazdo-
wej. Zrobiono 
to wbrew opinii 
publicznej. Obecna 
koalicja doprowa-
dziła także do dewa-
stacji budżetu party-
cypacyjnego poprzez 
nagminne nierealizowa-
nie wybranych projek-
tów, prowadzenie 

procedury niezgodnie z zasada-
mi. Jedną z największych wpadek 
jest także sposób modernizacji ul. 
Rosoła i Relaksowej na Kabatach. 
Brak konsultacji społecznych spo-
wodował, że mieszkańcom Kabat 
zafundowano bardzo niekorzystną 
obsługę komunikacyjną, wylano 
tam morze asfaltu. Ta kadencja 
kojarzy mi się przede wszystkim 
z dużą arogancją władzy oraz kon-
fliktem interesów i korupcją po-
lityczną Platformy Obywatelskiej 
związanym Bazarkiem na Dołku. 

A jak wygląda realizacja porozu-
mienia programowego z 2014 r.?
Wiele jego punktów nie zostało 

zrealizowanych. Nie rozwiązano 
problemu budowy galerii na Ka-
batach, nie wybudowano połącze-

nia pomiędzy Ursynowem 

i Wilanowem przez Ciszewskiego-
-bis, a także pełnowymiarowego 
boiska do piłki nożnej wraz z bież-
nią lekkoatletyczną, nie powstał 
zapowiadany dom seniora, nie wy-
budowano kompleksu oświatowe-
go na Kabatach. Dużo tych „nie” 
uzbierało się obecnie rządzącym. 
Burmistrz obiecywał, że Ursynów 
zostanie pokryty w 100% miejsco-
wymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, a dziś wynik to 
mniej niż 40%. Nie uregulowano 
także dzierżawy gruntów pod bu-
dynkami spółdzielczymi w takim 
stopniu, jak to zapowiadano 
(przyp. redakcji: do 2016 r.). 

Startujecie w wyborach z Naszym 
Ursynowem. Dlaczego?
Każde stowarzyszenie, czy par-

tia, chciałoby startować samodziel-
nie. Jednak przy obecnej ordynacji 
wyborczej osiągnięcie satysfakcjo-
nującego wyniku byłoby bardzo 
trudne. Gdyby nie wspólny start, 

mielibyśmy radę dzielnicy cał-
kowicie zdominowaną przez 

radnych z PO i PiS. Chcemy 
tego uniknąć, bo uważamy, 
że partyjniactwo w samo-
rządzie się nie sprawdza. 
Partyjni radni często nie 
angażują się w sprawy lo-
kalne, tak jak powinni, 
traktują swoje funkcje, 
jako coś co im się należy 
z partyjnego klucza. Proszę 
zauważyć, że  radni PO nie 
widzieli nawet konfliktu 
interesu swojego radnego, 
a radni PiS są jakby zupeł-
nie nieobecni pod katem 
lokalnych działań. 

Ponad 1,5 roku temu, część 
osób z Waszego stowarzysze-

nia odeszła z Naszego 
Ursynowa. Stworzyliście nową 
organizację. Jak wytłumaczycie 

wyborcom ponowne, w pewnym 
sensie, połączenie?

Koalicja obejmuje stworzenie 
wspólnej listy, a nie założenie no-

wego wspólnego sto-
warzy -

szenia. Zaznaczam też, że duża 
część osób z Otwartego Ursynowa 
nigdy nie była w Naszym Ursy-
nowie. Wspólna lista nie oznacza, 
że zakładamy nową organizację. 
Każda organizacja zachowa swoją 
autonomię. Nawet nazwa komitetu 
na to wskazuje: Nasz Ursynów + 
Otwarty Ursynów oraz dwa loga 
tych organizacji.  Nasz Ursynów 
to organizacja, która istnieje od 
2006 r., a więc ma znany szyld, jest 
pewna historia, spore osiągniecia, 
np. ochronienie Kopy Cwila przed 
zabudową kościelną, czy też metro 
nocą. Otwarty Ursynów wnosi do 
koalicji świeżość, pracowitość, po-
mysłowość i przede wszystkim wia-
rygodność. 

Dlaczego w waszej koalicji nie ma 
Projektu Ursynów i Inicjatywy 
Mieszkańców Ursynowa?
Z IMU próbowaliśmy się poro-

zumieć, ale nic z tego nie wyszło. 
Zarówno IMU i Projekt Ursynów 
są w obecnej koalicji rządzącej Ur-
synowem, która naszym zdaniem 
popełniła wiele błędów. Mówiłem 
o tym wcześniej. Są to organiza-
cje niewiarygodne skoro popierały 
przez 4 lata takie rzeczy jak korup-
cja polityczna, czy konflikt inte-
resów. W życiu publicznym takie 
rzeczy są niedopuszczalne. 

A jakie macie priorytety?
Na starcie wymieniliśmy – 

działanie na rzecz filtrów przy 
POW, stworzenie nowych miejsc 
dla dzieci w przedszkolach i  żłob-
kach, nowe parki, boisko z bież-
nią oraz lodowisko. Na Ursynowie 
powinno też powstać Centrum 
Aktywności Seniora, bo Ursynów 
- wbrew pozorom - nie jest już taki 
młody. Ważne jest też uspójnienie 
infrastruktury rowerowej. Będzie-
my oczywiście zabiegali o oddział 
pediatryczny w Szpitalu Połu-
dniowym. Szczegółowy program 
przedstawimy na kolejnym etapie 
kampanii. Zachęcam do współpra-
cy i do głosowania na Komitet Nasz 
Ursynów + Otwarty Ursynów. 

Rozmowa  
Głosu uRsynowa 

Wspólna lista to 
szansa dla Ursynowa
Rozmowa z PIotRem SkUbISzewSkIm, przewodniczącym stowarzyszenia Otwarty Ursynów,  
radnym dzielnicy w latach 2002-2014
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Jesienią wybierzemy radnych 
do rady dzielnicy, rady mia-
sta, sejmiku i prezydenta 
Warszawy. Kandydować będą 
zarówno przedstawiciele 

partii politycznych, ale także ko-
mitety lokalne, zrzeszające spo-
łeczników, aktywistów i bezpar-
tyjnych działaczy samorządowych. 
Z każdymi wyborami władza na 
poziomie lokalnym zostaje odpar-
tyjniona w coraz większej liczbie 
samorządów. W Warszawie da się 

zaobserwować nawet bardzo 
mocny trend, 

bo co 4 lata liczba głosów odda-
nych łącznie na komitety lokalne 
podwaja się. 

Przed kilkoma tygodniami Sto-
warzyszenie Nasz Ursynów, jako 
najdłuższa stażem bezpartyjna 
organizacja samorządowa na Ur-
synowie, na łamach Tygodnika 
PASSA wystąpiła z apelem  do 
pozostałych ursynowskich  stowa-
rzyszeń o rozważenie możliwości 
wspólnego startu w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych. 
Na nasz apel odpowiedziały sto-
warzyszenia  Otwarty Ursynów 
i Inicjatywa Mieszkańców Ursy-

nowa.
Ostatecznie zdecydowali-

śmy się połączyć dwa sto-
warzyszenia w ramach Ko-
mitetu Wyborczego Wy-
borców Nasz Ursynów + 
Otwarty Ursynów.

Co nas połączyło? 
Dlaczego starujemy 
razem? Odpowiedź 
jest zawarta  w na-
szych programach, 
w których wiele 

punktów się po-
krywa. Więcej 
nas łączy niż 
dzieli. Są wśród 
nas wieloletni 
s p o ł e c z n i c y 
oraz radni 
i członko -
wie zarządu 
d z i e l n i c y 
poprzedniej 
kadencji.

N a s i 
d z i a ł ac z e 
i aktywi-
ści od lat 
są znani 
z podej-
m o w a -

nia inicjatyw ułatwiających życie 
mieszkańców Ursynowa. Stowa-
rzyszenia Nasz Ursynów powsta-
ło 12 lat temu i osiągnęło swój 
pierwszy sukces w wyborach 
w 2006 r. z hasłami zablokowa-
nia budowy kościoła w parku 
przy Kopie Cwila, uruchomienia 
nocnych kursów metra i budowy 
szpitala. Dzięki naszej presji i po-
parciu mieszkańców udało się te 
cele osiągnąć.

W tych wyborach w wyniku 
szeregu rozmów z mieszkańcami 
proponujemy kilka postulatów, 
które naszym zdaniem, na dzień 
dzisiejszy są kluczowe dla ursyno-
wian.

Najważniejsze jest doprowadze-
nie do zainstalowania  filtrów na 
wyrzutniach spalin w budowanym 
tunelu Południowej Obwodnicy 
Warszawy, zapewnienie nowych 
miejsc dla dzieci w przedszkolach 
i  żłobkach,  wybudowanie co naj-
mniej 5 nowych parków na terenie 
dzielnicy oraz pełnowymiarowego 
boiska z bieżnią lekkoatletyczną 
i sezonowego lodowiska, utworze-
nie Centrum Aktywności Seniora 
i przychodni na Kabatach. Będzie-
my też z pełną determinacją wal-
czyć o oddział  pediatryczny w bu-
dowanym szpitalu na Ursynowie.

Oczywiście to nie wszystkie 
sprawy, które chcemy zrealizo-
wać w nadchodzącej kadencji. 
W przygotowanym wspólnie z na-
szymi partnerami programie wy-
borczym, zawarliśmy inne ważne 
postulaty, aby nam wszystkim 
mieszkało się wygodniej i lepiej na 
naszym Ursynowie.

PiotR machaj
Prezes stowarzyszenia  

nasz ursynów
w latach 2010-2014  

zastępca burmistrza ursynowa

Nasz Ursynów 
idzie do wyborów

1. Filtry na wyrzutniach spalin przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy
2. 5 nowych parków
3. 1000 dodatkowych miejsc w żłobkach i przedszkolach
4. Centrum Aktywności Seniora
5. Pełnowymiarowe boisko z bieżnią lekkoatletyczną oraz sezonowe lodowisko 
6. Miejska hala kupiecka z targowiskiem 
7. Spójna sieć dróg rowerowych 
8. Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych 
9. Oddział pediatryczny w Szpitalu Południowym i publiczna przychodnia na Kabatach
10. Ratusz-BIS (komenda policji, urząd skarbowy, ZUS, sąd, prokuratura na Ursynowie) 

10 priorytetów Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów
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stowarzyszenie nasz 
ursynów od samego początku 
wnikliwie przygląda się 
realizacji budowy fragmentu 
Południowej obwodnicy 
warszawy przebiegającego 
przez obszar naszej dzielnicy. 

To my w 2017 roku nagłośni-
liśmy sprawę braku filtrów 
oczyszczających powietrze 
z tunelu POW, a dziś docie-
rają do nas kolejne niepoko-

jące sygnały w związku z realiza-
cją tej inwestycji. Mamy poważne 
obawy, że realizacja POW opóźnia 

się i finalnie termin oddania do 
użytku tego fragmentu trasy S2 
będzie inny od pierwotnego. Taka 
sytuacja znacząco uprzykrzy życie 
na Ursynowie, wszak powszechnie 
wiadomo, że inwestycja ta jest wiel-
ce uciążliwa ze względu na utrud-
nienia komunikacyjne. Dziś jest 
najlepszy czas, aby zadać pytanie 
wykonawcy, czyli firmie ASTALDII 
oraz podmiotom nadzorującym tę 
inwestycję, czyli Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
- czy termin oddania do użytku 
ursynowskiego fragmentu POW 
zostanie dochowany? Nie sposób 

nie zauważyć, że aktualnie na bu-
dowie niewiele się dzieje. Po szum-
nych relacjach z podkopu pod tu-
nelem metra pozostał tylko wiatr 
wspomnień, a nasi czytelnicy do-
noszą, że zarówno rano jak i wie-
czorem na budowie widać raptem 
kilku robotników. Są to sygnały 
wielce niepokojące, dlatego Stowa-
rzyszenie Nasz Ursynów podejmie 
kolejne kroki, w celu ustalenia 
realnego terminu zakończenia 
prac oraz ewentualnych opóźnień 
w harmonogramie realizacji. Bę-
dziemy Państwa informować na 
bieżąco w tej sprawie.

mieszkańcy ursynowa od 
lat marzą o wybudowaniu 
drogi z prawdziwego 
zdarzenia  łączącej ursynów 
i wilanów. 

Takim połączeniem drogo-
wym byłaby bez wątpienia 
Ciszewskiego-bis, a nie jest 
nim wybudowana w obec-
nej kadencji samorządu 

Nowokabacka (dziś Korbońskiego)/
Rosnowskiego. Mówiliśmy o tym 
w poprzedniej kadencji samorzą-
du, dziś widać, że mieliśmy rację, 
bo Korbońskiego/Rosnowskiego to 
raczej połączenie z Konstancinem, 
a nie Wilanowem. Po wybudo-
waniu tej drogi oraz po nieod-
powiednio prowadzonych przez 
zarząd Roberta Kempy pracach 
przy modernizacji Rosoła, Relak-
sowej widać, że skala stworzone-
go układu drogowego jest bardzo 
duża i drogi te nie miały służyć 
połączeniu dwóch dzielnic.

Na Ursynowie nie przyjęto z en-
tuzjazmem decyzji prezydent War-
szawy i miejskich radnych, która 
została podjęta ponad głowami 
mieszkańców Ursynowa w 2014 
r.  dzielnicowych radnych, czy też 
ówczesnego zarządu dzielnicy. 
Przecież budowa Nowokabackiej 

mogła spowodować wjazd dodat-
kowych samochodów z kierunku 
Konstancina, a postęp prac przy 
budowie Południowej Obwodnicy 
Warszawy mógł skutkować utrud-
nieniami w  przejazdach z połu-
dnia na północ dzielnicy. Dlatego 
też niezasadne było wpuszczanie 
dodatkowego strumienia samo-
chodów z południa jeszcze w trak-
cie budowy obwodnicy.

Kiedy patrzę dziś na to co zo-
stało wybudowane na Kabatach 
– szeroka Rosnowskiego, Relak-
sowa – to utwierdzam się w prze-
konaniu, że od samego początku 
w 100% mieliśmy rację, a władze 
Warszawy popełniły liczne błędy: 
najpierw rozpoczęto budowę No-
wokabackiej/Rosnowskiego przed 
Ciszewskiego-bis, zaprojektowa-
no wielką arterię, która wygląda 
jak układ drogowy mający słu-
żyć tranzytowi, a nie ruchowi 
lokalnemu,   nie wybudowano też 
parkingu typu P+R na Kabatach. 
Niestety obecny zarząd dzielni-
cy Roberta Kempy (Platforma 
Obywatelska i Projekt Ursynów), 
także nic dobrego w tej sprawie 
nie zrobił – przejął całą sprawę 
bezrefleksyjnie, a później konse-
kwentnie udowadniał, że sobie 
z nią nie radzi.

Inwestycja, jako całe przed-
sięwzięcie była i jest prowadzo-
na bardzo nieodpowiedzialnie, 
od samego początku przerastała 
umiejętności zarządcze obecnego 
burmistrza. Najpierw budowa 
200 metrów Rosnowskiego na-
trafiła na problem z wydaniem 
zezwolenia na budowę, później 
okazało się, że gdy pojawiły się 
buldożery, na przeszkodzie sta-
nęło gniazdo sójki. Następnie 
Biuro Architektury, które pro-
wadziło sprawę Rosnowskiego, 
zażądało od dzielnicy decyzji 
środowiskowej. Budowa kolejnego 
niezbędnego odcinka, czyli Relak-
sowej i Rosoła, to także pasmo 
nieustających problemów: protest 
koalicjanta dotyczący zmniejsze-
nia liczby miejsc parkingowych, 
unieważniony przetarg, oferty po-
wyżej przewidzianego budżetu na 
sfinansowanie przetargu, protesty 
społeczne, a na końcu uchylenie 
przez wojewodę decyzji zezwala-
jącej na realizację inwestycji dro-
gowej na odcinku Jeżewskiego do 
Rosnowskiego, co spowodowało za-
trzymanie prac budowalnych. 

W szczególności warto zwrócić 
uwagę na te dwa ostatnie punk-
ty – protesty społeczne (miesz-
kańcy otrzymali wsparcie m.in. 

od Otwartego Ursynowa) i decyzję 
wojewody. Protesty zostały spo-
wodowane głównie faktem, iż 
zarząd Roberta Kempy nie prze-
prowadził konsultacji społecznych 
na etapie aktualizowania doku-
mentacji projektowej. Mieszkań-
cy nie wiedzieli, w jaki sposób 
burmistrz ostatecznie zaplanował 
organizację ruchu, która w szcze-
gólności była bardzo niekorzyst-
na dla mieszkańców ulic: Cho-
dorowskiego, Szajnowicza, Kuli-
siewicza. Rozbudowa Relaksowej 
w planowanym wstępnie kształcie 
utrudniałaby dojazd do domów, 
utrudniałaby znacznie lokalną 
działalność rolniczą i gospodar-
czą oraz   zwiększyłaby ruch oraz 
zatory na drogach osiedlowych. 
Ostatecznie burmistrz wprowadził 
pewne zmiany, ale i tak są one da-
lekie od ideału. Natomiast decyzja 
wojewody uchylająca zezwolenie 
była spowodowana licznymi błę-
dami, które zostały podjęte przez 
organ wydający zezwolenie oraz 
brak profesjonalizmu ze strony za-
rządu dzielnicy w przygotowaniu 
dokumentacji wniosku. Wojewoda 
m.in. wskazał, iż inwestycja nie 
posiadała decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, a pro-
jekt  budowlany był niekompletny. 

Nie da się ukryć, że gdy pa-
trzy się dziś na te szerokie pasy 
asfaltu na Relaksowej to widać, 
że lokalny charakter południowej 
części Kabat został bezpowrotnie 
utracony, a skutki tak bezmyśl-
nych działań są nieodwracalne.
Władze Warszawy nie zapewni-
ły np. parkingu P+R na Kabatch, 
który powinien być jednym z ele-
mentów całego projektu. Władze 
dzielnicy miały czas, aby zmi-
nimalizować te straty (zrobić 
konsultacje, wprowadzić zmia-
ny w projekcie, zapewnić wię-
cej zieleni, zlikwidować drogi 
serwisowe, pozwolić na bezpo-
średnie zjazdy w osiedla), ale 
niestety w tej sprawie całkowicie 
zawiodły i prowadzą te inwesty-
cje bardzo nieudolnie. Dziwne, 
bo Kabaty zawsze były uważane 
za matecznik wyborczy Platformy 
Obywatelskiej, a w tej sytuacji 
wygląda to tak, jakby władze War-
szawy i Ursynowa właśnie z tej 
partii chciały „zakpić i dokopać” 
swoim mieszkańcom. 

nasz ursynów jako pierwszy 
naświetlił sprawę braku 
filtrów oczyszczających 
powietrze z tunelu Pow. 
aktualnie wszystko jest 
w rękach ministerstwa 
infrastruktury, ale nie 
możemy zapominać, 
że nacisk społeczny, 
który powstał w wyniku 
ujawnienia informacji 
o braku filtrów jeszcze nie 
wygasł i podejmowane są 
coraz to nowsze inicjatywy 
w celu ich montażu. 

Stowarzyszenie Nasz Ursy-
nów oraz Otwarty Ursynów 
od początku domagają się 

instalacji filtrów od pierw-
szych dni użytkowania tune-
lu i tutaj nasze stanowisko się 
nie zmieni, ponieważ warto 
wspomnieć, iż ten fragment 
inwestycji będzie miał długość  
2 300 metrów i dziennie w tu-
nelu, którym będzie przebiegać 
trasa POW przejedzie około 
120 000 pojazdów (osobowych 
i ciężarowych). Nie odpuści-
my ponieważ jedynymi insta-
lacjami odprowadzającymi 
spaliny z tunelu, będą kominy 
o wysokości 15 m na wjeździe 
i wyjeździe z tunelu, na węźle 
wschodnim i węźle zachodnim 
(tzw. Wyrzutnie spalin). Wydaje 
się nam oczywistym, że taki 
system wentylacji tunelu, bez 
filtrów, stanowi znaczne zagro-
żenie dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców Ursynowa. 
Mamy głębokie przekonanie, że 
montaż tych filtrów jest sprawą 

priorytetową, która powinna 
być mocno dopilnowana przez 
obecny Zarząd Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy. Niestety 
tak nie jest, a obecny burmistrz 
wykazuje niebywałą bierność 
w tej sprawie. Jak udało się 
nam ustalić specjalny Zespół 
ds. dróg ekspresowych S2 i S7, 
powołany w celu monitorowa-
nia tych inwestycji w poprzed-
niej kadencji samorządu przez 
ówczesnego burmistrza dziel-
nicy Piotra Guziała – nie zebrał 
się ani razu po zmianie władzy. 
Jest to sytuacja bez preceden-
su, bo taki Zespół składający 
się z urzędników i legitymują-
cy się autorytetem urzędu, bez 
wątpienia byłby bardzo dobrym 
narzędziem do monitorowania 
przebiegu tak uciążliwej inwe-
stycji, jaką jest realizacja ur-
synowskiego fragmentu POW. 
Niestety, ale obecny burmistrz 
Robert Kempa nie dopilnował 
prac tego Zespołu, a tym samym 
nie dopilnował, aby filtry zo-
stały zamontowane nad tune-
lem POW. Czy uda się odkręcić 
takie zaniedbanie? Jesteśmy 
przekonani, że tak, ponieważ 
są mechanizmy umożliwiające 
samorządom wpływ na realiza-
cję inwestycji rządowych i my 
jako Komitet Nasz Ursynów + 
Otwarty Ursynów zamierzamy 
z nich skorzystać.

Opóźnienia w realizacji POW???

Od samego początku domagamy  
się realizacji filtrów!

jan 
ławRynowicz

Rozbudowa Relaksowej

Jak burmistrz Kempa zignorował  
głos mieszkańców Kabat!

cezaRy 
holdenmajeR
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mieszkańcy osiedla „na 
skraju” chcieliby, aby teren 
wzdłuż al. Ken pozostał 
terenem zielonym i aby w tym 
miejscu powstał miejski park. 

Taki park mógłby doskonale 
skomponować się z planowa-
nym parkiem komunikacyj-

nym (albo nawet być jego częścią), 
który w przyszłości ma powstać 
nad obecnie budowanym tunelem 
Południowej Obwodnicy Warsza-
wy. 

Teren ten – mimo że dziś jest 
nieco zaniedbany – harmonij-
nie łączy się z zielenią osiedla  
i osiedlowych ogródków, a także 
od wielu lat służy mieszkań-
com jako miejsce spacerów  
i odpoczynku. Jako mieszkańcy 
Ursynowa chcielibyśmy, aby to 
miejsce po architektonicznym 
uporządkowaniu, nadal pozostało 
terenem ogólnodostępnym i jako 
piękna enklawa zieleni służyło 
mieszkańcom całej dzielnicy. 

Zaprojektowanie w tym miej-
scu miejskiego parku przyczyni 
się do wzbogacenia krajobrazu 
dzielnicy, podniesie estetykę oko-
licy wokół pobliskiego ratusza, 
budowanego domu kultury, czy 
reprezentacyjnej arterii Ursynowa, 

jaką jest Aleja Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Uważam, że Ursynów powi-
nien rozwijać się zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Miesz-
kańcom zależ na tym, aby była to 
dzielnica prawdziwie oddychająca 
zielenią i przyjazna mieszkańcom. 
Nie chcemy, aby ostatnie tereny 
zielone zostały zabudowane ko-
lejnymi blokami, zamieniającymi  
Ursynów w betonową sypialnię. 

W tej chwili kupcy, którzy 
w marcu zajęli teren pętli autobu-
sowej Natolin Płn chcą, aby prze-
znaczyć ten teren na parking i tar-
gowisko. Nie możemy na pozwolić, 
bo to doprowadzi do nieodwracal-
nej dewastacji zieleni. W tym roku 
zrobiliśmy happening polegający 
na społecznym sadzeniu drzew 
wzdłuż Al. KEN, aby pokazać, czego 
mieszkańcy z tej okolicy oczekują. 

Dlatego też cieszę się, że Ko-
alicja Nasz Ursynów + Otwarty 
Ursynów  ma w swoim programie 
stworzenie w tej części miejskiego 
parku. 

wraz z postępującą 
świadomością społeczeństwa 
coraz większa liczba osób 
zdaje sobie sprawę jak ważne 
jest środowisko naturalne.

Ursynów potocznie zwany 
jest przez niektórych blo-
kowiskiem. Nie zgadzam 
się do końca z tą opinią, 
ponieważ w naszej dzielni-

cy jest wiele zielonych enklaw ta-
kich jak skwerki, parki, łąki i inne 
tereny zielone. Do tego dochodzą 
rozlegle obszary SGGW z przyległą 
skarpą oraz Rodzinny Ogród Dział-
kowy Ursynów przy ul. Nowoursy-
nowskiej oraz Ogród „Wyczółki” 
znajdujący się przy ul. Poleczki.

Na co dzień widzimy, że z ini-
cjatywy mieszkańców przybywa 
nowych drzew oraz innych roślin. 
Chociażby podczas ostatnich dni 
Ursynowa można było bezpłatnie 
odebrać sadzonki krzewów lub 
kwiatów.  Na jednego mieszkańca 
przypadały 4 sztuki, więc staty-
styczna rodzina 2+2 mogła otrzy-
mać aż 16 nasadzeń. Przypusz-
czam, że wraz z aktualną modą 
bycia Eko takie akcje będą konty-
nuowane. 

W artykule chciałem zwrócić 
uwagę jednak na jeden z najwięk-
szych terenów zielonych zlokalizo-
wany na Ursynowie. Mowa o „Ro-
dzinnym Ogródku Działkowym” 
znajdującym się pomiędzy ulicami 
Rodowicza Anody, Doliną Służewie-
cką a ul. Nowoursynowską, stano-
wi on prawdziwą perłę w koronie. 

trochę historii
Teren, na którym znajduje się 

obecny Rodzinny Ogród Działko-
wy położony jest w bliskim są-
siedztwie „Fortów carskich”.  

W roku 1950 na podstawie de-
kretu warszawskiego teren obok 
fortów, czyli dzisiejszych ogród-
ków powierzono Ministerstwu 
Obrony Narodowej. 

 Rok 1972  – MON w wyniku 
ogólnokrajowej akcji socjalnej po-
stanowił przekazać teren obok for-
tów celem utworzenia ogródków 
działkowych. 

 Rok 1973  – Po trwającym rok 
zagospodarowaniu terenu (wyty-
czanie działek, alejek, bram oraz 
ogradzanie terenu), przekazano 
ten teren Zarządowi Ogródków 
Działkowych. W lipcu tego same-
go  roku, teren ogrodu działkowe-
go został zarejestrowany w Wo-
jewódzkim Zarządzie Polskiego 
Związku Działkowców pod nazwą 
„Ursynów”.

 Rok 1987  – Zakończono budowę 
sieci elektrycznej i doprowadzono 
energię elektryczną do wszystkich 
działek. W ramach tych prac wyko-
nano ponad 10 km elektrycznej linii 
rozdzielczej, około 8 km elektrycz-
nej linii oświetleniowej i innych 

połączeń  infrastruktury technicz-
nej. 

 Rok 1995  –    Weszła w życie 
poprawka do „Ustawy o Ogród-
kach Działkowych” z 1981 roku 
mówiąca, że użytkownicy ogrodów 
z lokalizacją stałą znajdujących się 
na gruntach Skarbu Państwa, mają 
prawo do roszczeń o użytkowanie 
wieczyste.

W dniu 9 września 1995 roku 
ogród zajął trzecie miejsce w kon-
kursie na „Najlepszy pracowniczy 
ogród działkowy”  zorganizowa-
nym przez Prezydium Wojewódz-
kiego Związku PZD w Warszawie.

ogród dzisiaj
Ogród Obejmuje bardzo rozle-

gły obszar i na jego terenie znajdu-
je się ponad 300 indywidualnych 
ogródków działkowych. To co wy-
różnia ten teren zielony na tle 

wielu innych 
warszawskich to 
dbałość właścicieli 
o jego stan. 

Ogród jest bardzo zadbany, sy-
stematycznie sprzątany, ścieżki 
na bieżąco koszone przez użyt-
kowników działek. Właściciele 
poszczególnych posesji wkładają 
niemało serca w to, aby stan ich 
działek był jak najlepszy. Mogą się 
pochwalić dorodnymi drzewami 
owocowymi, krzewami i pięknymi 
kwiatami, które przyciągają tak 
potrzebne pszczoły. 

W trakcie upałów, które aktu-
alnie nam doskwierają jest to nie-
oceniona oaza spokoju i zarazem 
miejsce wypoczynku. Masa ziele-
ni, która dominuje w ogrodzie po-
woduje, że w przeciwieństwie do 
otaczającego nas osiedlowego beto-
nu na terenie ogrodu temperatura 

jest niższa o 2-3 stopnie Celcjusza. 
Jest czym oddychać!

Na przestrzeni upływającego 
czasu zmienił się też charakter 
ogródków działkowych. Na począt-
ku dominującą formą były działki, 
gdzie uprawiane były głównie wa-
rzywa. Każdy z nas chyba pamięta 
tzw. własne, niepryskane pomido-
ry, ogórki i inne dobra natury od 
rodziców lub dziadków. 

Aktualnie proporcje zmienia-
ją się i coraz więcej działek ma 
charakter wypoczynkowy. Wyni-

ka to z kilku przyczyn, ale 
główną jest zmiana 

pokoleniowa wśród 
właścicieli dzia-

łek. Młodzi lu-
dzie w spadku 
lub w drodze 
kupna stają 
się właścicie-
lami dzia-
łek. Często 
są to rodziny 
z dziećmi i dla-

tego nowo na-
byty skrawek zie-

leni wykorzystują 
do relaksu. Krajobraz 

ogródków wzbogaca się 
o nowe altany, baseny dmucha-

ne, trampoliny, huśtawki itp. 
Wielu mieszkańców Ursynowa 

nie zdaje sobie sprawy z tego jak 
piękny jest to teren i jak potrzeb-
ny. Dopóki sam na własnej skórze 
nie przekonałem się o wartości 
tego wspaniałego ogrodu nie wie-
rzyłem, że jest on nam niezbęd-
ny. Dzisiaj wiem, że będę go pro-
mował z całego serca. Chrońmy 
więc wspólnie piękne i zarazem 
niezbędne nam zielone płuca Ur-
synowa!

danuta 
tuRKiewicz

Zielone Płuca Ursynowa

Park wzdłuż Al. Ken przy ul. Polaka

PiotR  
RychciK

Mieszkańcy sadzą społecznie drzewa wzdłuż Al. KEN.
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ursynów jako pierwsza 
dzielnica warszawy dzięki 
przychylności władz dzielnicy 
stworzyła inicjatywę, która 
mogła stać się wzorem dla 
rodziców w całym kraju. czy 
rzeczywiście tak się stało?

W 
2013 roku z inicjatywy 
trzech ursynowskich 
Rad Rodziców powoła-
ne zostało Forum Ur-
synowskich Rad Rodzi-

ców. Ich podstawowym zadaniem 
była konsolidacja wszystkich pla-
cówek oświatowych na Ursynowie, 
wymiana doświadczeń, wzajemna 
pomoc. Początki były trudne, ro-
dzice nie bardzo wierzyli, że inicja-
tywa ta spotka się z przychylnoś-
cią władz Dzielnicy oraz dyrekto-
rów szkół czy przedszkoli. Kolejne 
organizowane spotkania groma-
dziły jednak coraz większą grupę 
działaczy z kręgu Rad Rodziców. 

Ku pozytywnemu zaskoczeniu po-
mysłodawców ówczesny burmistrz 
Ursynowa Piotr Guział (który tez 
był działaczem RR) uznał te ini-
cjatywę za pożądaną i wspierał 
Forum Ursynowskich Rad Rodzi-
ców, pokazując ją wręcz jako wizy-
tówkę Dzielnicy. Spotkania FURR 
zaczęły odbywać się w Urzędzie 
Dzielnicy Ursynów, częstym goś-
ciem był zarówno Piotr Guział jak 
i ówczesny burmistrz ds. oświaty 
– Witold Kołodziejski. Rodzice na 
początku nieśmiało zaczęli mówić 
publicznie z jakimi problemami 
borykają się w swoich placówkach, 
podsuwali pomysły jak radzić 
sobie z różnymi problemami ale 
tym co najważniejsze wzajemnie 
się wspierali i edukowali. Olbrzy-
mim sukcesem tej inicjatywy był 
fakt, iż ponad 90% placówek Ur-
synowa zadeklarowało chęć przy-
łączenia się do FURR i regularnie 
uczestniczyło w spotkaniach. 

Rodzice, którzy przechodzili 
(wraz z dziećmi) z przedszkoli do 
szkół podstawowych czy z podsta-
wówek do gimnazjów byli już wy-
edukowani w swoich prawach, wie-
dzieli jakie zadania i możliwości 
posiada w szkole Rada Rodziców. 
Na wniosek wielu Rad Rodziców 
powstawały Rady Szkoły, w skład 
których weszli świadomi swoich 
praw, kompetencji i chcących 
zmian w edukacji rodzice. Wiele 
czasu podczas spotkań poświęca-
li rodzice bezpieczeństwu, zdro-
wiu swoich dzieci, zaczęto głośno 
mówić o brakach, które konieczne 
są do natychmiastowej realizacji 
(rozbudowa szatni, stołówek, brak 
boisk, konieczne remonty). Część 
z nich udało się zrealizować co 
postrzegać należy jako ogromny 
sukces konsolidacji RR i powsta-
nia FURR-u. Rady Rodziców zaczęły 
spotykać się miedzy sobą, ustalać 
inicjatywy lokalne. Organizowano 

wspólne pikniki, zapraszano siebie 
wzajemnie na uroczystości. Można 
by rzec, że słuszna inicjatywa, przy-
niosła wiele pożytku. Niestety wraz 
ze zmianą w 2014 koalicji rządzą-
cej Ursynowem inicjatywa znaczą-
co osłabła, głownie poprzez brak 
przychylności dla tego pomysłu ze 
strony włodarzy. Rosnąca pozycja 
rodziców, ich aktywność i zaanga-
żowanie nie do końca wszystkim 
środowiskom się podobały. Mó-
wiono iż „przez” a nie jak należy 
„dzięki” FURR Ursynowskie Rady 
Rodziców zaczęły bardzo aktywnie 
włączać się w sprawy ursynowskiej 
i warszawskiej oświaty, a aktywi-
ści z ursynowskich Rad Rodziców 
walczyli w sprawie likwidacji gim-
nazjów czy wprowadzenie reformy 
edukacji sześciolatków. 

Dopuszczenie Rad Rodziców do 
zarządzania oświatą na Ursynowie 
nie znalazło się wśród priorytetów 
władz Dzielnicy 2014–2018, szkoda. 

Warto wiec teraz, przed zbliżający-
mi się wyborami samorządowymi 
wrócić do dyskusji o roli rodziców 
w systemie ursynowskiej oświaty 
i spróbować przekonać wszystkie 
środowiska ze to dobry, obywatelski 
pomysł. Powołanie FURR zbudowa-
ło nową świadomość rodziców co 
do realnych możliwości wpływu na 
stan szkół, przedszkoli, liceów na 
Ursynowie. Z takiej ogromnej, spon-
tanicznej, bezinteresownej siły na-
leży zawsze korzystać. Ursynów to 
dzielnica mądrych dzieci i fajnych 
rodziców, z którymi warto rozma-
wiać. 

Psychoedukacja od zawsze 
była obszarem moich 
zainteresowań. jako 
socjoterapeuta na co dzień 
pracując w ursynowskich 
szkołach zajmuję się 
poradnictwem skierowanym 
do uczniów i  ich rodzin.

Niedługo rozpoczyna się 
nowy rok szkolny. Dla nie-
których będzie to ważny 
rok – egzaminy do szkół 
średnich, na studia – dla-

tego dobrze jest wiedzieć jak sku-
tecznie podkręcać swoją pamięć.

Psychologia jest nauką o czło-
wieku, o mechanizmach i pra-
wach rządzących zachowaniem 
człowieka. Jedną z dziedzin psy-
chologii jest psychologia poznaw-
cza, która zajmuje się badaniem 
procesów i struktur poznawczych 
naszego umysłu. Nauka ta poświę-
ca wiele miejsca na przybliżenie 
nam funkcjonowania mechani-
zmów pamięci, uczenia się i zapa-
miętywania. 

Pamięć ma podstawowe funk-
cje: rejestrowanie, przechowywa-
nie i wykorzystywanie. Nasz mózg 
działa podobnie jak komputer, 
ale w odróżnieniu od komputera, 
ludzka pamięć, ma charakter kon-
struktywny, kontekstowy. Innymi 
słowy pamięć tworzy, a nie tylko 
odtwarza.

Ludzie posiadają różne rodza-
je pamięci: pamięć sensoryczna 
(ultrakrótka – wzrok,słuch), krót-
kotrwała i trwała. Pamięć jest 
zatem procesem, dzięki któremu 
możemy jakąś informację lub zda-
rzenie zarejestrować, przechować 

i odtworzyć, wtedy kiedy jest nam 
to potrzebne. To niezwykle przy-
datna zdolność i warto poznać  
metody na jej rozwijanie, gdyż 
z pewnością przyczynią się one do 
zwiększenia efektów naszej nauki.

Pamięć sensoryczna (buforowa) 
to tak na prawdę pierwszy etap 
procesu zapamiętywania. Tu in-
formacje, doświadczenia odbiera-
my za pomocą zmysłów wzroku, 
słuchu, dotyku, smaku, węchu. 
Pamięć ta trwa bardzo krótko – 
do kilku sekund. To ta właśnie 
pamięć przygotowuje informację 
płynąca z zewnątrz do dalszego 
przekształcenia. Następnie mamy 
pamięć krótkotrwałą, inaczej 
zwaną operacyjną lub roboczą – 
tu informacje przechowywane 
są dłużej, są także porównywa-
ne z poprzednimi informacjami, 
opracowywane i organizowane. 
Tak niektóre  zanalizowane infor-
macje przedostają się do pamięci 
trwałej. Powstają ślady pamięcio-
we i informacja, doświadczenie 
zostają zapisane. Pamięć trwała 
to jakby magazyn przykładowo 
naszych doświadczeń, zdarzeń, 
wiedzy, informacji, umiejętności, 
kategorii, schematów, ocen, słów. 
Pokazuje ona cała naszą wiedzę 
o świecie, który nas otacza. Anali-
zuje także i zapamiętuje wszystkie 
nowe informacje. Jest nieograni-
czona w czasie i w swej pojem-
ności. 

Wprowadzanie nowej infor-
macji do pamięci to proces za-
pamiętywania. Potrzebne jest tu 
odpowiednie zakodowanie infor-
macji i jej utrwalenie. Nie jest to 
proces natychmiastowy, ponieważ 

potrzebny jest tu  czas na zapi-
sanie informacji. Aby informacja 
z pamięci krótkotrwałej przeszła 
do pamięci trwałej musi zajść pro-
ces konsolidacji tj. zmiana śladu 
pamięci krótkotrwałej w ślad pa-
mięci trwałej. Niektórzy badacze 
twierdzą, że w komórkach ner-
wowych /neuronach/ pojawiają się 
substancje, które pomagają w za-
pamiętywaniu danej informacji, 
czy zdarzenia. To zapamiętywanie 
nieco trwa, dlatego świeży ślad 
pamięciowy jest nietrwały i może 
łatwo być zapomniany. Ten me-
chanizm pokazuje nam w prosty 
sposób, że powtarzanie jest dosko-
nałym sposobem na zapamiętywa-
nie materiału, wiedzy, nauki. Jest 
to najstarszy i najprostszy sposób 
oraz skuteczny (Powtarzanie jest 
matką wiedzy).

Dla lepszego zapamiętywa-
nia informacji, czy doświadczeń 
pamięć zapisywana jest w spo-
sób zorganizowany. Informacje 
są grupowane w większe całości 
i tworzą  w pamięci trwałej hie-
rarchiczne struktury. Generalnie 
możemy je podzielić na pamięć 
epizodyczną i semantyczną. Pa-
mięć epizodyczna dotyczy np. ja-
kiegoś pewnego naszego doświad-
czenia (to nie jest wiedza pod-
ręcznikowa). Jeśli to dotyczy nas 
osobiście to mówimy wtedy o pa-
mięci autobiograficznej. Następ-
nym istotnym rodzajem pamięci 
trwałej jest pamięć semantyczna, 
która bazuje na pojęciach, kate-
goriach, abstrakcjach za pomocą 
tzw. sieci semantycznej (np. łosoś 
jest rybą, ryba jest kręgowcem, 
kręgowce to zwierzęta, które żyją 

w wodzie, oddycha przez skrzela 
itd...).

Istotną informacją dla Was jest 
to jak zapamiętujemy. Otóż lepiej 
zapamiętujemy informacje, które 
pojawiają się na końcu (efekt świe-
żości). Lepiej także zapamiętuje-
my te informacje, które pojawiają 
się na początku materiału (efekt 
pierwszeństwa). Lepiej także zapa-
miętujemy rzeczy, które przemy-
ślimy i powiążemy z naszą wcześ-
niejszą wiedzą. Są to podstawowe 
zasady lepszego zapamiętywania 
materiału. 

Istnieją jednakże inne techniki 
pomagające zapamiętywać efek-
tywnie materiał. Są to mnemo-
techniki. I tak np. aby lepiej za-
pamiętać jakąś trudną nazwę lub 
zdanie, możemy nauczyć się na 
pamięć jedynie pierwszych liter 
tej nazwy lub zdania. Zbudować 
z nich, często  śmieszny wyraz, 
który pomoże nam odkodować 
całą nazwę lub zdanie, wtedy gdy 
będzie to konieczne (jest to tzw. 
akronim). Kolejną metodą są słowa 
wieszaki. Polega ona na wyliczan-
ce słownej pomagającej kojarzyć 
poszczególne elementy (można np. 
utworzyć wierszyk, piosenkę – wy-
liczankę zawierającą  ważne dla 
nas informacje). Inna znana me-
toda to tzw. spacer w myślach (lub 
pałac pamięci), czyli wyobrażamy 
sobie jakieś miejsce, jakąś histo-
ryjkę, która ma zawierać ważne 
dla nas informacje, o których nie 
możemy zapomnieć np. lista zaku-
pów i jej składniki /chleb, mleko, 
baterie, lizaki, proszek do prania/ 
mogą być „bohaterami” tej opo-
wiastki, np.: 1 – chleb – robimy 

tosty z chleba przy świeczce, 2 
– mleko – mlecznobiały łabędź 
pływa po mlecznym jeziorze, 3 
– baterie – w Walentynki zorga-
nizowano akcję, w której za od-
danie do punktu zbiórki baterii, 
4 – w nagrodę można otrzymać 
lizaka, 5 - proszek do prania – 
w eleganckiej łazience stoi pach-
nąca paczka proszku do prania. 

Następna metoda (podobna do 
poprzedniej) to metoda haków pa-
mięciowych. To taki rodzaj mne-
motechnik, który kojarzy cyfry 
z obrazami przypominającymi 
kształtem te właśnie cyfry. To 
co chcemy zapamiętać wieszam 
jakby na hakach i tak np.1 /przy-
pomina/ świeca, 2 – łabędź, 3 – 
serce, 4 – krzesło itd...

W zapamiętywaniu materiału 
pomagają też mapy myśli rozryso-
wane na dużej kartce na kolorowo 
i powieszone w pokoju w widocz-
nym miejscu, podkreślanie tekstu 
na kolorowo, robienie kolorowych 
notatek.

Wybór metody zależy od Was, 
wybierzcie tą, która najbardziej 
Wam odpowiada. Stosujcie je nie 
zapominając jednak  o  zwykłym 
powtarzaniu materiału, zdrowym 
trybie życia i odżywianiu :)

Życzę Wam wielu sukcesów!

Forum Ursynowskich Rad Rodziców 

Czy warto rozmawiać z Rodzicami?

Klaudia 
ŻubeR-wiGuRsKa
Inicjatorka Forum Ursynowskich Rad Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole 
Podstawowej nr 303

Jak szybciej i łatwiej 
zapamiętywać?
(krótki poradnik o zapamiętywaniu i mnemotechnikach)

aGnieszKa 
KiK-Głowacz 

prezes Fundacji Wsparcia Psychologicznego, 
Terapii i Rozwoju Osobistego
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zielona część ursynowa od 
zawsze znajdowała się na 
ostatnich pozycjach pośród 
planów inwestycyjnych. od lat 
zmagamy się z podstawowymi 
problemami życia codziennego, 
pomimo iż jesteśmy 
pełnoprawnymi mieszkańcami 
miasta st. warszawy. 

Brak chodników, oświetlenia 
czy sieci wodociągów wpły-
wa na standard naszego 
życia.  Przy ul. Karczunkow-
skiej i ul. Ludwinowskiej ist-

nieje poważny i niebezpieczny dla 
mieszkańców, a zwłaszcza dzieci 
problem polegający na braku chod-
nika. Głównym problemem ul. Bale-
towej i ul. Krasnowolskiej był jeszcze 
do niedawna brak komunikacji miej-
skiej, który na szczęście po batalii 
udało się rozwiązać - choć przy ul. 
Krasnowolskiej  wciąż mieszkańcy 
oczekują na przedłużoną trasę auto-
busu, która kończy przy ul. Polone-
za, a nie Kądziołeczki lub Hołubco-
wej jak było w pierwotnym planie. 

Niestety na odcinku Poloneza – Ką-
dziołeczki ulica jest zbyt wąska dla 
autobusów, co uniemożliwia ZTM 
przedłużenie trasy. Nie przeszkadza 
to jednak przy kursowaniu wozów 
asenizacyjnych wywożących z całego 
terenu szambo. I właśnie najwięk-
szym problemem, królującym nad 
wszystkimi innymi dla mieszkań-
ców Zielonego Ursynowa jest brak 
kanalizacji i sieci wodociągów. Choć 
trwają już prace nad kanalizacją 
w rejonie ulicy Krasnowolskiej, to 
wciąż wiele rejonów czeka na swoja 
kolej. Mimo, iż trwa obecnie bu-
dowa przepompowni  ścieków w ul. 
Trombity, co umożliwi podłączenie 
wspomnianej ulicy, jak również ul. 
Dumki i ul. Nawłockiej, to kanali-
zacja na Zielonym Ursynowie wciąż 
jest dobrem luksusowym.

W zeszłym roku wysłałam 
kilkadziesiąt pism podpisanych 
przez mieszkańców do MPWiK 
i do Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych  
o umożliwienie budowy sieci kanali-
zacyjnej w rejonie ul. Krasnowolskiej. 

Argumentowałam to pozytywnym 
wpływem na środowisko naturalne 
poprzez likwidację kilkuset szamb 
oraz zmniejszenie ruchu ciężkich 
wozów asenizacyjnych oraz popra-
wieniem jakości życia mieszkańców. 
Nasz głos oraz wyartykułowanie po-
trzeb zaowocowało przygotowania-
mi do budowy kanalizacji w rejonie 
ul.Krasnowolskiej. Wydawało się, że 
mamy sukces! Okazało się jednak że 
przy rozmowach z projektantem, po-
minięto w planach największe osied-
le mieszkaniowe znajdujące się na 
Krasnowoli – Willa Ursynów, które 
ma na swoim terenie 69 szamb! Po-
mimo interwencji w MPWiK i Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów wciąż bra-
kuje jakiegokolwiek odzewu doty-
czącego tej kwestii. Mieszkańcy ww. 
osiedla czują się rozczarowani oraz 
oszukani. Wspólnie działaliśmy na 
rzecz budowy kanalizacji w rejonie 
ul.Krasnowolskiej i faktycznie udało 
nam się doprowadzić kanalizację na 
Krasnowolę, jednak pominięcie tak 
istotnego dla nas osiedla jest niedo-
puszczalne. 

Od MPWiK możemy natomiast 
się dowiedzieć, w ciągu kilku 
najbliższych lat ma być zakończo-
na budowa przepompowni ścieków 
P-7 w rejonie ul. Farbiarskiej. Ponoć 
umożliwi to budowę sieci kanaliza-
cyjnej dla posesji znajdujących się 
przy ul. Baletowej i sąsiadujących 
z nią ulic. Według planów ma to 
nastąpić do 2025 roku. Czyli za 7 lat! 

Brak kanalizacji to nie tylko 
oczywiste problemy codziennego 
życia. Wiąże się również z utrud-
nieniem otrzymania pozwolenia 
na budowę, a w zasadzie niemoż-
liwością jego otrzymania. Pomi-
mo wiedzy o braku kanalizacji 
w dużej części Zielonego Ursyno-
wa Rada Miasta Stołecznego War-
szawy Uchwałą NR XXVI/652/2016 
z dnia 21 kwietnia 2016 r. ustalając 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Zachodniego 
Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy 
Spornej zakazała budowy bezod-
pływowych zbiorników na nieczy-
stości ciekłe oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków bytowych, co 

oznacza brak wydawania pozwo-
leń na budowę! Dopuściła jednak 
łaskawie eksploatację istniejących 
szamb na potrzeby istniejących już 
budynków do czasu wybudowa-
nia miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
Niewiarygodne! Przeznaczony na 
budowę mieszkaniową i usługową 
teren, na którym żaden inwestor 
nie dostanie pozwolenia na budo-
wę, bo nie ma kanalizacji, a budo-
wa szamb jest zakazana. Oznacza 
to np. w przypadku ul.Baletowej 
i jej okolic oczekiwanie 7 lat na 
uzyskanie pozwolenia na budowę  
domu. 

Zastanawiam się często, czy 
Ci, którzy rządzą Warszawą znają 
Warszawę, myślą o Warszawiakach 
i zdają sobie sprawę jakie konse-
kwencje muszą ponosić mieszkań-
cy z powodu ich decyzji. 

KinGa  
sydRych-stolaReK

Kanalizacja – dobro luksusowe 
na Zielonym Ursynowie

ursynów stanie się pierwszą 
dzielnicą warszawy, która 
do końca 2019 r. będzie 
miała doświetlone wszystkie 
przejścia dla pieszych 
na głównych ulicach. to 
wszystko dzięki budżetowi 
partycypacyjnemu, w ramach 
którego mogłem zgłosić 
projekty poprawiające 
bezpieczeństwo na 
przejściach, szczególnie 
po zmroku oraz przy 
ursynowskich szkołach. 

Doświetlenia spowodują, że pie-
szy będzie bardziej widoczny 
dla kierującego pojazdem. Do-

datkowe latarnie z oprawami LED 
oświetlają przejścia oraz strefę doj-
ścia intensywnym światłem. Łącz-
nie zostanie doświetlonych prawie 
80 przejść dla pieszych. 

Pierwsze projekty zgłosiłem 
w 2016 r. wspólnie z Piotrem Sku-
biszewskim, Pawłem Lenarczykiem, 
Antonim Pomianowskim oraz 
mieszkanką Zielonego Ursynowa  
Magdaleną Wąsowską oraz Moniką 

Czerwińską-Krajewską. Pamiętam, 
jak jeździliśmy wtedy z Piotrem Sku-
biszewskim po Warszawie i spraw-
dzaliśmy, jak jest to rozwiązane w in-
nych dzielnicach. Później zrobiliśmy 
podobny objazd na Ursynowie, by 
wytypować przejścia dla pieszych, 
które należało doświetlić. Te konse-
kwentnie zgłaszałem w trzech edy-
cjach budżetu obywatelskiego.  

W pierwszej kolejności projekty 
dotyczyły przejść w pobliżu przed-
szkoli i szkół, a dopiero później pozo-
stałe. Doświetlenia, te już działające 

i te, które dopiero zostaną zainsta-
lowane, pokrywają cały Ursynów. 
Poprawiają nasze bezpieczeństwo 
zarówno na tzw. wysokim Ursyno-
wie wśród bloków mieszkalnych, jak 
również na lokalnych ulicach Zielo-
nego Ursynowa. 

Budżet partycypacyjny był tylko 
narzędziem, które pozwoliło mi 
zgłaszać kolejne projekty. Jednak to 
przede wszystkim dzięki wyborom 
mieszkańców, głosującym na moje 
projekty, wspólnie będziemy bez-
pieczniejsi na ursynowskich ulicach. 

PiotR 
GĄsowsKi
Specjalista w zakresie komunikacji publicznej  
i inżynierii ruchu. Autor wielu projektów do 
Budżetu Partycypacyjnego.

Mam nadzieję, że w ten sposób przy-
czynię się do poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu na naszych 
lokalnych ulicach. 

doświetliliśmy  
56 przejść  
dla pieszych



wrzesień 2018 (nr 1)8 GłosURsYNoWA

obecna siatka godzinowa 
pracy urzędu m.st. warszawy 
(w tym oczywiście urzędu 
dzielnicy ursynów) nie 
odpowiada oczekiwaniom 
mieszkańców. 

Urząd pracuje w godzinach od 
8.00 do 16.00,  jedynie w po-
niedziałki, w godzinach od 

16.00 do 18.00 dodatkowe dyżury 
pełnią: Wydział Obsługi Miesz-
kańców, Wydział Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń, kasy 
Wydziału Budżetowo-Księgowe-
go, Delegatura Biura Administra-
cji i Spraw Obywatelskich. 

Dla wielu osób takie godziny 
otwarcia Urzędu skutkują bra-
kiem możliwości załatwienia 
niezbędnych spraw, bez wzię-
cia wolnego dnia w pracy. Przy-
kładem rozwiązania bardziej 
przyjaznego dla mieszkańców 
są np. godziny otwarcia urzędu 
miejskiego w Londynie, który 
czynny jest od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 8:30 – 
18:00, zaś w piątki od 8:30 do 
17:30. 

Naszym zdaniem, urząd po-
winien przede wszystkim kon-
centrować się na potrzebach 
mieszkańców i elastycznie się 
do nich dostosowywać – zgod-
nie z zasadą, iż urząd jest dla 
mieszkańca, a nie mieszkaniec 
dla urzędu. Godziny otwarcia po-
winny umożliwiać załatwianie 
spraw z uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców pracujących do 

późniejszych godzin, na przykład 
do 17.00, czy 18.00.  Mimo, iż 
jestem zwolenniczką rozwiązań, 
które umożliwiają  załatwianie 
jak największej liczby spraw 
przez Internet, to zdaje sobie 
sprawę, iż nie da się wszystkie-
go załatwić tą drogą. Dodatko-
wo, należy mieć na względzie, 
iż duża część społeczeństwa, 
wybiera jednak osobistą wizytę 
w Urzędzie.  

Biorąc powyższe pod uwagę, 
zwróciliśmy się z prośbą do za-
rządu dzielnicy (interpelacja 
Pawła Lenarczyka) o podjęcie 
działań mających na celu wy-
dłużenie godzin pracy Urzędu 
Dzielnicy Ursynów, a także z pe-
tycją, tak aby lepiej odpowiadały 
potrzebom mieszkańców. Takie 
działania oczywiście powinny 
zostać poprzedzone analizami 
oraz konsultacjami społeczny-
mi, tak, aby jak najlepiej zde-
finiować potrzeby społeczne 
i wybrać najlepszy z możliwych 
wariantów dostosowania siatki 
godzinowej otwarcia Urzędu do 
oczekiwań mieszkańców. 

Postulat wydłużenia godzin 
pracy Urzędu będzie jednym 
z punktów programu wyborcze-
go koalicji Nasz Ursynów + Ot-
warty Ursynów. 

bezkres, otchłań, znowu 
następny kolejny dzień.  
jak go przeżyć ? strach po 
obudzeniu i strach przed 
zaśnięciem. Rano jest 
najgorzej. ciężkie nogi nie 
pozwalają wstać z łóżka, 
zresztą po co ? wszystko traci 
sens. już samo życie sprawia 
ból. cierpienie psychiczne. 
ja, świat, ludzie, przyszłość 
– przestaje mieć znaczenie. 
czarne myśli wciąż powracają. 
tonę w smutku i lęku. nie mam 
siły by wołać o pomoc…

Z powodu depresji w 2017 roku  
śmiercią samobójczą zginę-
ło w Polsce więcej osób niż 

w wypadkach samochodowych. 
W szpitalach psychiatrycznych 
nadal pracuje mocno okrojona 
kadra, a o leczeniu w warunkach 
środowiskowych lub o darmowym 
dostępie do psychoterapii de facto 
możemy zapomnieć.

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) podkreśla, iż większość 
zaburzeń zdrowia psychicznego 
pojawia się około 14 roku życia. 
Wdrażając działania profilaktyczne 
można by im przynajmniej częścio-
wo zapobiegać.  Tym bardziej, że 
Polska jest jednym z krajów o naj-
wyższych współczynnikach samo-
bójstw w Europie. Niestety liczba 
ta rośnie w alarmującym tempie. 

W Polsce nadal nie wdrożyliśmy 
programu prewencji samobójstw – 
zgodnie ze wskazaniami WHO. 

W szpitalach psychiatrycznych 
na jednego lekarza przypada po 
około 300 – 400 pacjentów ! Bra-
kuje także szpitalnych etatów dla 
psychologów.  Centra Zdrowia Psy-
chicznego – owszem zapewniają 
pacjentom różne formy pomocy 
(oddział całodobowy, dzienny, 
poradnia, zespół lecznictwa śro-
dowiskowego), ale ośrodków tych 
jest w Polsce tylko 25 ! i żaden 
nie pomaga dzieciom i młodzieży. 
Brak szeroko dostępnej, komplek-
sowej opieki zdrowia psychiczne-
go skazuje pacjentów na długie 
oczekiwanie lub szukanie pomocy 
w ośrodkach, centrach, gabinetach 
prywatnych.

zmieŃmy to!
Obszarem do wspólnych dzia-

łań jest szeroko rozumiana pro-
filaktyka zdrowia psychiczne-
go prowadzona już w szkołach 
podstawowych realizowana przy 
współudziale państwa jak i  przez 
organizacje pozarządowe.

Na Ursynowie nadal brakuje 
bezpłatnych dla mieszkańców Ur-
synowa przestrzeni do uzyskania 
wsparcia psychologicznego, peda-
gogicznego, czy szeroko rozumia-
nego wspomagania terapeutycz-
nego.

Najbardziej wrażliwe i bezbron-
ne grupy społeczne dzieci, mło-
dzież i seniorzy pozostają bez ade-
kwatnej, ze strony władz dzielnicy, 
pomocy specjalistycznej. Mamy 
za mało punktów informacyjno-
-konsultacyjnych, gdzie fachowcy 
udzielą bezpłatnej porady z obsza-
ru prawa, pedagogiki, psychoedu-
kacji. Na naszej dzielnicy brakuje 
świetlic socjoterapeutycznych – re-
alnego wsparcia dla wielu rodzin 
o większej liczbie żłobków i przed-
szkoli już nie wspominając.

Czas najwyższy także na stwo-
rzenie na terenie  Ursynowa Cen-
trum Seniora. Miejsca otwartego, 
ciekawego, bezpiecznego i przyja-
znego. Miejsca, w którym senio-
rzy mogliby przebywać w swoim 
towarzystwie, mając zapewnioną, 
oprócz rozrywkowej także i spe-
cjalistyczną, innowacyjną ofertę 
zajęć w tym również  z obszaru 
profilaktyki i prewencji zdrowia 
psychicznego, wspierania funk-
cji poznawczych, czy korzystania 
z aplikacji na smartfonie.

nie ma chyba osoby, która nie 
doświadczyłaby negatywnych 
skutków korków na ulicach 
ursynowa. w rezultacie 
spędzamy coraz więcej czasu 
w środkach transportu, np. 
jadąc z domu do pracy lub 
szkoły. a przecież moglibyśmy 
ten czas wykorzystać bardziej 
pożytecznie.

Ursynów liczy dziś ponad 
150 tys. mieszkańców. 
Jako osobne miasto byłby 
zaliczany do miast dużej 
wielkości, w których 

problemy komunikacyjne roz-
wiązuje się w pierwszej kolejno-
ści przy pomocy różnorodnych 
środków transportu zbiorowego: 
metra, autobusów, tramwajów, 
kolei dojazdowych. Słowem – naj-
bardziej efektywnych, czyli prze-
wożących najszybciej, najtaniej 
i najwięcej osób w danym czasie.

Chociaż komunikacja pub-
liczna na Ursynowie jest nieźle 
rozwinięta, to wciąż ogromna 
liczba samochodów indywidual-
nych w naszej dzielnicy gene-
ruje tworzy korki i generuje za-
nieczyszczenie powietrza oraz 

hałas. Dlatego warto poszukiwać 
nowych rozwiązań, które zachę-
cą mieszkańców do komunikacji 
zbiorowej. A nic lepiej nie zachęca 
do tego niż łatwa dostępność (bli-
skość przystanków) oraz szybkość 
przemieszczania się. 

Warto zwrócić uwagę, że na 
Ursynowie dotychczas nie po-
wstała żadna linia tramwajowa, 
chociaż tuż za granicą dzielnicy 
znajduje się pętla tramwajowa. 
Spoglądając na mapę południowej 
Warszawy widać, że w sposób 
naturalny mogłyby zostać wyty-
czone dwie linie:

- z Kabat - połączenie tej linii 
z planowaną trasą do Wilanowa,

- z Kabat do istniejącej pętli 
tramwajowej „Wyścigi”.

Jeśli udałoby się uruchomić 
również linię Szybkiej Kolei Miej-
skiej (SKM), łączącą centrum War-
szawy z Piasecznem, a po drodze 
z zachodnią częścią Zielonego Ur-
synowa, to problemy transporto-
we Ursynowa mogłyby przejść do 
historii.  

Rozwój transportu szynowego 
na Ursynowie spowoduje to, że 
część kierowców przesiądzie się ze 
swojego samochodu do tramwaju 

lub kolei miejskiej. Odciąży to 
coraz bardziej zakorkowane drogi 
w naszej dzielnicy. Dodatkową 
korzyścią byłoby czystsze powie-
trze i mniejszy hałas. Wiem, że 
dziś to brzmi jak science-fiction, 
ale jestem przekonany, że jakiś 
czas stanie się to realne. 

Dłuższe godziny pracy urzędu

małGoRzata 
jaGiełło-taciK

Kiedy życie sprawia  
ból - depresja

Zacznijmy dyskusję o tramwaju 
i Szybkiej Kolei Miejskiej

KRzysztof 
schnitzeR 
Mieszkaniec osiedla Kazury 

aGnieszKa 
KiK-Głowacz 

prezes Fundacji Wsparcia Psychologicznego, 
Terapii i Rozwoju Osobistego
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Powyższe pytanie zadaje 
sobie każdy rodzic. drżymy 
o bezpieczeństwo własnych 
dzieci w różnych sytuacjach. 
w tym artykule skupię się 
na bezpieczeństwie na 
ursynowskich drogach, 
a konkretnie na przejściach 
dla pieszych. 

Najbardziej narażone 
na niebezpieczeństwo 
podczas przekraczania 
jezdni są dzieci czy też 
nastolatkowie samodziel-

nie chodzący do szkoły. Dziecko 
nie zawsze zachowa wystarcza-
jącą rozwagę zanim wejdzie na 
pasy. Czasami spieszy się i bieg-
nąc naraża siebie oraz innych 
na ryzyko wypadku. Bywa tak, 
że dzieci przekraczają przejścia 
dla pieszych na hulajnogach lub 
rowerach, co powoduje dodatko-
we zagrożenie. Oczywiście, każdy 
rodzic wielokrotnie mówi swo-
jemu potomstwu, by zachowało 
ostrożność i przypomina o tym 
przy każdej nadarzającej się oka-
zji, ale to tylko teoria. Praktyka 
pokazuje, że sama edukacja nie 
wystarcza. 

Konieczne zmiany
Sytuacja ta może się poprawić 

po wprowadzeniu kilku koniecz-
nych zmian. Moim priorytetem 
jest eliminowanie wypadków po-
przez różne działania prewencyj-
ne. Jednym z pomysłów jest mo-
dernizacja ursynowskich przejść 
dla pieszych pod kątem zwiększe-
nia ich bezpieczeństwa. 

W okolicach metra Ursynów 
miało miejsce kilka głośnych wy-
padków na przejściach dla pie-
szych, w tym śmiertelne. Z tego 
też powodu w pobliżu skrzyżowa-
nia Alei Komisji Edukacji Narodo-
wej z ulicą Beli Bartoka pojawił się 
fotoradar i nowe światła.

W najbliższej okolicy unormo-
wać należałoby strategiczne skrzy-
żowanie tuż przy pierwszej stacji 
metra na Ursynowie. Jest ono bar-
dzo ruchliwe, ze względu sąsiadu-
jącą stacje metra oraz drogę pro-
wadzącą do przedszkola i szkoły 
przy ul. Koncertowej. Setki dzieci 
w trakcie roku szkolnego prze-
kracza to skrzyżowanie, a rodzice 
martwią się, aby dziecko dotarło 
bez szwanku do szkoły.

Na tym skrzyżowaniu zainsta-
lowana jest sygnalizacja świetlna, 
ale wzmożony ruch wymaga do-
datkowych środków ostrożności. 

Rozwiązaniem, które należy roz-
ważyć są tzw. „podwyższone przej-
ścia dla pieszych”, czyli doskonała 
alternatywa dla tradycyjnych, ma-
lowanych lub naklejanych popular-
nych zebr. Nie chodzi o wąskie progi 
spowalniające, tylko o podwyższe-
nia w wymiarach 4x5 m. 

Kierowcy będą zmuszeni 
zmniejszyć prędkość, bo narażą 
samochód na uszkodzenia. Taki 
próg w znaczący sposób poprawia 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Łagodny najazd ogranicza pręd-
kość pojazdów jednocześnie nie 
stanowiąc przeszkody dla uczest-
ników ruchu drogowego.

Wywyższenie jest doskonale 
widoczne dla kierowców, zmusza 
ich do ograniczenia prędkości 
i dzięki temu przejście staje się 
bezpieczniejsze dla pieszych. 

Niestety, takie rozwiązania są 
konieczne, gdyż duża część spo-
łeczeństwa nie przestrzega obo-
wiązujących przepisów drogo-
wych odnośnie ograniczenia pręd-
kości w terenie zabudowanym. 

Posiadaczom samochodów takie 
zmiany mogą się nie spodobać, ale 
proszę pamiętać, że oni też posia-
dają rodziny i przeżywaliby tra-
gedię, gdyby doszło do zdarzenia 
z udziałem ich najbliższych.

Kolejnym bardzo niebezpiecz-
nym przejściem dla pieszych (bez 
sygnalizacji świetlnej) jest przejście 
tuż za parkingiem „Parkuj&Jedź” 
przy metrze „Ursynów”.

Jadący w stronę centrum nie 
widzą oczekujących na przekro-
czenie pasów, gdyż zasłania ich 
ogrodzenie parkingu. Dodatkowo 
w tym miejscu kierowcy po rusze-
niu ze skrzyżowania przy metrze 

„Ursynów” jeżdżą z nadmierną 
prędkością. W tym miejscu do-
chodzi też do niebezpiecznych 
manewrów, polegających na tym, 
że część dociska gaz i jedzie na 
wprost, inni skręcają w osiedle 
dojeżdżając do szkoły, a jeszcze ko-
lejni próbują się włączyć do ruchu 
z lewego pasa obok parkingu.

inne rozwiązania
W tym miejscu aż się prosi 

o wcześniej opisane rozwiązanie, 
ale dodatkowo lub do czasu rozwią-
zania docelowego zwiększającego 
bezpieczeństwo pieszych można 
wrócić do praktyki, która już była 

realizowana w tym miejscu. Kilka 
lat temu na tym i innych przej-
ściach w godzinach, kiedy mło-
dzież rozpoczynała oraz kończyła 
lekcje, dedykowany pracownik od-
powiednio oznakowany stał przy 
przejściu i ze znakiem drogowym 
w ręku przeprowadzał bezpiecznie 
dzieci przez drogę. Z nieznanych 
powodów zrezygnowano z tego roz-
wiązania. Do czasu wprowadzenia 
skutecznych i stałych elementów 
podwyższających bezpieczeństwo 
pieszych można szybko skorzystać 
z usług tzw. stójkowych. 

Niedawno ulica Beli Bartoka 
została częściowo przebudowana. 

Dla podniesienia bezpieczeństwa 
ulicę przedzieloną tzw. wysepką, 
która skraca przejście dla pieszych 
i zarazem dzieli na dwa krótsze 
odcinki do pokonania.

Wszystkie przytoczone pomy-
sły można ze sobą łączyć i do-
skonalić, tak aby zminimalizować 
liczbę wypadków na przejściach 
dla pieszych.

aktywne znaki
Na Ursynowie Południowym 

zainstalowano aktywne znaki 
drogowe D -6 informujące o przej-
ściach dla pieszych wraz z lep-
szym doświetleniem tych miejsc, 
a wszystko dzięki projektowi 
w ramach budżetu partycypacyj-
nego. Dzięki nim kierowca z da-
leka widzi, że zbliża się do pasów 
na jezdni i powinien zachować 
szczególną ostrożność. Przytoczo-
ne rozwiązania powinny się stać 
standardem, gdyż nasze bezpie-
czeństwo to nadrzędna potrzeba. 
Nie dotyczy to tylko Ursynowa 
Północnego, problem ten z pew-
nością występuje też na Imielinie, 
Natolinie i Kabatach. 

Komitet Nasz Ursynów + Ot-
warty Ursynówstawia sobie za 
priorytet bezpieczeństwo obywa-
teli i z pewnością będzie dążyło 
do realizacji zaproponowanych 
tu idei, ale jest też otwarte na 
merytoryczną dyskusję w tej 
sprawie z mieszkańcami naszej 
dzielnicy.

Co zrobić, by było bezpieczniej?

PiotR  
RychciK
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w połowie czerwca 
Rada warszawy 
uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej 
części os. stokłosy część b, 
a pod koniec czerwca plan 
został zaakceptowany przez 
wojewodę. w chwili obecnej 
możemy powiedzieć, że plan 
jest obowiązujący. 

Uchwalenie tego planu prze-
sądza o przeznaczeniu 
Placu Wielkiej Przygody 
pod tereny zieleni i rekrea-
cji, a działkę po dawnej Piz-

zerii VaBene (Jastrzębowskiego 
3) chroni przed monstrualną domi-
nantą, która pojawiała się na wcześ-
niejszych etapach prac nad planem. 
Cieszę się, że pierwsza część osiedla 
Stokłosy ograniczona ulicami Beli 
Bartoka, Jastrzębowskiego i al. KEN 
została objęta prawną ochroną. 
Teraz władztwo nad tym terenem 
mają  zapisy planu, a nie uznanio-
wość urzędnika. Tym bardziej się 
cieszę z uchwalenia tego planu jako 
osoba, która całą niema zeszłą ka-
dencję  poświęciła się temu, aby 
przekonać Radę Warszawy do przy-
stąpienia do sporządzania miej-
scowych planów osiedla Stokłosy, 
a tej kadencji wraz mieszkańcami 

broniliśmy tych terenów przed za-
kusami zabudowy tych terenów.

Chciałbym podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
zaangażowali się w obronę Placu 
Wielkiej Przygody. Szczególne 
podziękowania kieruję dla pani 
Róży, Katarzyny i Tomka oraz 
wielu innych wspaniałych miesz-
kańców, którzy poświęcili wiele 
swojego czasu i energii, aby obro-
nić Plac Wielkiej Przygody przed 

zabudową. Bez tego społeczne-
go zaangażowania, obrona tego 
ternu nie była by możliwa. Dziś 
obroniliśmy ten teren przed zabu-
dową, może jutro uda się wywal-
czyć tam park. Mocno w to wierzę!

Uchwalony plan nie jest może 
idealny, ale na pewno chroni on 
to, co dla mieszkańców było naj-
ważniejsze. Na szczęście wojewo-
da nie miał żadnych zastrzeżeń do 
tego planu i plan uprawomocnił 

się. Teraz pewnie plan będą ana-
lizowali właściciele działek, de-
weloperzy, aby szukać podstaw 
prawnych do unieważnienia go. 
Do planu zostało zgłoszonych 
około 26 uwag przez podmioty, 
które zamiast zieleni chciały na 
Placu Wielkiej Przygody bloki. 
Dla mnie to 26 potencjalnych 
podmiotów, które będą chciały 
w sądzie udowodnić, że budowa 
kolejnego betonowego monstrum 
w środku osiedla jest potrzebna. 
Tym sposobem możemy wejść na 
ścieżkę wieloletnich sporów sądo-
wych. Mam nadzieję, że wszystkie 
one skończą się niepowodzeniem 
i na Placu Wielkiej Przygody po-
wstanie społecznie wyczekiwany 
park i miejsce rekreacji.

Co zaś się tyczy wątpliwości, 
które pojawiły się na ostatnim 
etapie uchwalania planu to radni 
zobowiązali Biuro Architektury 
i Planowania Przestrzennego do 
ich poprawienia. Zaraz po waka-
cjach ma zostać wszczęta nowa 
procedurę planistyczna dla tego 
terenu. Radni mieli największe 
wątpliwości co do dominanty na 
rogu Beli Bartoka i KEN, niepra-
widłowego poprowadzenia drogi 
przy budynkach Wokalnej 8 oraz 
połączenia usług z dwupoziomo-
wymi parkingami.

Do końca lipca br. był ponow-
nie wyłożony do publicznego wglą-
du projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
północnej części osiedla Stokłosy 
– część A, czyli terenu podzielone-
go parę miesięcy temu, ograniczo-
nego ul. Beli Bartoka, al. KEN, Do-
liną Służewiecką i „Anody” Rodo-
wicza. Z projektem planu można 
było się zapoznać m.in. na stronie 
Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego, 4 lipca odbyła się 
dyskusja publiczna  nad przyjęty-
mi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, zaś do 29 sierp-
nia można było składać do niego 
uwagi. 

Mam nadzieję, że w ciągu roku 
lub dwóch zostaną uchwalone 
plany miejscowe dla całego osied-
la Stokłosy, a tym samym będzie-
my mieli pewność, że nie grozi 
nam zabudowa w miejscach, 
w których mieszkańcy sobie tego 
nie życzą. 

Plany miejscowe dla Stokłos

Paweł 
lenaRczyK
radny Dzielnicy Ursynów 
Otwarty Ursynów

na walnych zebraniach 
spółdzielni „ursynów”  
mieszkańcy podnoszą problem 
hałasu generowanego przez 
ruch pojazdów mechanicznych 
na ulicy Puławskiej oraz z doliny 
służewieckiej na wysokości 
budynków ulicy surowieckiego. 
Rzecz dotyczy także zasobu 
mieszkalnego należącego 
do spółdzielni „techniczna” 
przy ulicach zawadowskiego, 
zaorskiego, Paszkiewicza 
i zaolziańskiej. Kwestie 
dyskomfortu akustycznego 
w tych rejonach zostały także 
poruszane na okoliczność 
spotkania mieszkańców 
północnej części ursynowa 
z burmistrzem Robertem 
Kempą. Również w tej sprawie 
na ręce zarządu dzielnicy 
składali interpelacje radni 
stowarzyszenia nasz ursynów.

Problem hałasu w wyżej wy-
szczególnionych lokaliza-
cjach rzeczywiście istnieje 
i staje się szczególnie uciąż-
liwy tak naprawdę od wczes-

nej wiosny do późnej jesieni gdy 
motocykliści „testują” potencjał 
swoich maszyn, ale fani szybszej 
jazdy na czterech kółkach także 
powodują zwiększone nasilenie 
nieprzyjemnego jazgotu. Proceder 
staje się najbardziej dotkliwy w go-
dzinach wieczornych i nocnych gdy 
wracamy zmęczeni z pracy a nawet 
w ciągu dnia, szczególnie podczas 
weekendów zakłócając wypoczy-
nek okolicznych mieszkańców. 
Wspomnianą uciążliwość odczu-
wam również osobiście gdyż je-
stem mieszkańcem bloku ulicy 
Surowieckiego 4,  ale nie jest ona 
w takim w takim stopniu dole-
gliwa jak dla tych co posiadają 

mieszkania z oknami oraz drzwia-
mi balkonowymi skierowanymi na 
ulicę Puławską. 

Bazując na rozmowach z sąsia-
dami otrzymałem informację, że 
do hałasujących piratów drogowych 
urządzających nielegalne wyścigi na 
tym odcinku najdłuższej ulicy War-
szawy, niejednokrotnie była wzy-
wana Policja (co dało się czasami 
nawet usłyszeć w postaci krótkich 
dźwięków syreny dobiegających od 
strony Puławskiej). Niestety wyglą-
da na to, że działania funkcjona-
riuszy nie przyniosły wymiernego 
rezultatu gdyż według mnie pro-
wadzone były na zbyt małą skalę 
co skutkuje tym że na miejsce jed-
nego ukaranego hałaśliwego pirata 
drogowego pojawia się trzech no-
wych. Nie zmienia to tego, że nawet 
gdy wieczorami i nocami nikt nie 
szarżuje swoim motocyklem, nadal 
obecny jest uszach permanentny 
głośny szum generowany przez 
nasilony ruch uliczny, szczególnie 
w godzinach szczytu. Dlatego też 
z mojej inicjatywy radny Stowarzy-
szenia Nasz Ursynów złożył interpe-
lację do Burmistrza Roberta Kempy 
w sprawie wykonania pomiarów na-
tężenia dźwięku dobiegającego od 
ulicy Puławskiej oraz rozważenia 
możliwości montażu atestowanych 
zielonych ekranów dźwiękoszczel-
nych lub wykonania nasadzeń wy-
sokopiennych drzew na wysokości 
enklaw mieszkalnych ulicy Suro-
wieckiego pomiędzy chodnikiem 
a pasem ruchu. 

Ze względu na fakt iż z for-
malnego punktu widzenia ulica 
Puławska posiada status drogi 
krajowej, treść interpelacji została 
przekazana podległemu Prezydent 
miasta zarządcy drogi, czyli dy-
rektorowi Zarządu Dróg Miejskich 
który następnie wysłał ją do Biura 

Ochrony Środowiska oraz dyrekcji 
Zarządu Zieleni miasta stołecznego 
Warszawy. To jednak nie koniec 
drogi urzędowej gdyż osoba pełnią-
ca obowiązki dyrektora miejskiego 
BOŚ-a skierowała tekst interpelacji 
do miejskiego Biura Polityki Mobil-
ności i Transportu celem rozpatrze-
nia w ramach roboczego zespołu do 
spraw koordynacji działań  zwią-
zanych z ochroną przed hałasem 
powstałym w wyniku użytkowa-
nia dróg na obszarze m.st. War-
szawy.  Co zaskakuje, zespół na 
posiedzeniu 26 czerwca br. omówił 
tę sprawę  dokonując ustaleń, że 
według jego oceny „przewidziano 
stosowne działania” w ramach Pro-
gramu Ochrony Środowiska przed 
Hałasem dla m.st. Warszawy co 
oznacza, że teren ten został zi-
dentyfikowany jako narażony na 
nadmierne przekroczenie norm 
hałasu drogowego.   Przewidziane 
w tym zakresie środki zaradcze 
to zastosowanie cichej nawierzchni 
i sterowania sygnalizacją świetlną 
oraz działania w kierunku egze-
kwowania dopuszczalnej prędko-
ści pojazdów. Urzędnicy miasta 

jednak nadmienili że, oprócz prze-
prowadzanych na bieżąco kontroli 
drogowych, rozwiązania te będą 
wdrożone...po roku 2028(sic!).  Co 
więcej nie zarekomendowano prze-
prowadzenia pomiarów akustycz-
nych gdyż przekroczenia dopusz-
czalnych norm hałasu zostały...już 
uprzednio stwierdzone. Natomiast 
Zarząd Dróg Miejskich  w piśmie 
stanowiącym jedną z odpowiedzi 
na interpelację  zawarł informację, 
że nie prowadzi działań inwesty-
cyjnych polegających na budowie 
ekranów dźwiękochłonnych.       

W moim odczuciu proponowa-
ne przez miasto środki rozwiązują 
problem połowicznie a czas ich 
wdrożenia najwcześniej za dziesięć 
lat w połączeniu z ignorancją prob-
lemu przez Zarząd Dróg Miejskich 
zakrawa na skandal.  Z tych po-
wodów należy nadal wywierać na 
miasto i ZDM formalny nacisk  róż-
nymi kanałami dzięki którym głę-
boko wierzę, zostanie przyspieszo-
ne wykonanie nasadzeń drzew lub 
budowa skutecznych ekranów, aby 
mieszkańcy Ursynowa nie byli na-
rażeni na regularny bezsprzecznie 

uciążliwy hałas dobiegający zza ich 
okien. 

Odnosząc się do szczegółów,, 
należy rozważyć opcję wykonania 
tzw. ekologicznych ekranów wzdłuż 
wspomnianego północnego ursy-
nowskiego odcinka ulicy Puławskiej 
i Doliny Służewieckiej. Ich przyja-
zna środowisku specyfika zawarta 
jest m.in. w porastającym je żywym 
mchu który pochłania dwutlenek 
węgla wytwarzając w wyniku fo-
tosyntezy tlen, stanowi częściową 
barierę dla smogu oraz wydatnie 
wspomaga działanie syntetycznych 
materiałów dźwiękochłonnych rdze-
nia ekranów.  Według deklaracji 
producenta ich pojedynczy moduł 
o gabarytach 4 metry na 3 jest w sta-
nie przyswoić tyle dwutlenku węgla 
ile 275 drzew średniej wielkości. 
Żywy mech jak każdą inną rośli-
nę, jak wiadomo trzeba podlewać 
więc instalacja byłaby wyposażona 
w automatyczny system nawadnia-
jący z czujnikami temperatury i wil-
gotności, opcjonalnie zasilanych fo-
toogniwami. Dodatkowym walorem 
projektu takich ekranów jest ich 
wygląd który nie straszy wielkim 
połaciami plastiku i stali ale koi oczy 
zielenią pozwalając odpocząć także 
nogom po spacerze na ławkach zlo-
kalizowanych wzdłuż nich. 

Reasumując, o podwyższenie 
komfortu życia, niwelując zanie-
czyszczenie hałasem, należy za-
biegać wielotorowo a wywierana 
wielokrotnie presja ma sens co 
potwierdzam doświadczeniem. 
Mieszkańcy Ursynowa zasługują 
na ciszę!

Hałaśliwa Puławska i Dolina służewiecka 
– co możemy z tym zrobić? 

PiotR 
ciaRa



11GłosURsYNoWA

ursynów potrzebuje 
pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego z 400-metrową 
bieżnią. mieszkańcy 
ursynowa to ludzie 
dynamiczni, a duża ich część 
lubi spędzać aktywnie czas. 
w naszej dzielnicy prężnie 
działają kluby w różnych 
dyscyplinach sportowych. 
najwięcej młodych 
i starszych ursynowian 
uprawia najpopularniejszą 
grę na świecie – piłkę nożna. 
duża część osób biega. 

Na Ursynowie trenuje co naj-
mniej kilkanaście klubów 
i szkółek piłkarskich zrzesza-

jących około 2000 zawodników 
w różnym wieku, szczególnie 
dzieci i młodzież. Działa także 
klub lekkoatletyczny AKL Ur-
synów oraz specjalizujące się 
w biegach na orientację Ursy-
nowsko-Natolińskie Towarzy-
stwo  Sportowe, którego zawod-
nicy odnoszą sukcesy również 
podczas zawodów międzynaro-
dowych. Do tego dochodzą tysią-
ce osób niezrzeszonych uprawia-
jących te dyscypliny. 

Istniejąca infrastruktura nie 
zaspokaja potrzeb związanych 
z rozwojem piłki nożnej i lekkiej 
atletyki na Ursynowie. Obecne 
boiska i bieżnia nie pozwalają 
na rozgrywanie poważniejszych 
zawodów sportowych, a jeden 
z większych i bardziej rozpo-
znawalnych klubów piłkar-
skich w Warszawie, w którym 
trenuje blisko 550 zawodników, 
swoje mecze drużyny senior-
skiej w lidze okręgowej oraz 
spotkania w ekstraklasie junio-
rów musi rozgrywać na boisku 
w Ursusie i Śródmieściu. Obiekt 
przy ul. Koncertowej (plac do gry 

ma wymiary 90 x 50 metrów, 
a bieżnia długość 333 metrów) 
pozwala rozgrywać mecze tylko 
na najniższym poziomie rozgry-
wek, nie można tam rozgrywać 
także meczów  wyższych kla-
sach rozgrywkowych juniorów. 
Wysłużona bieżnia praktycznie 
uniemożliwia rozgrywanie in-
nych zawodów niż szkolne.

Mamy na Ursynowie m.in. 4 
pływalnie publiczne, 2 hale spor-
towe, kilkanaście boisk szkol-
nych, sale gimnastyczne przy 
wszystkich szkołach. Jednak to 
za mało. Pilną potrzebą jest wy-
budowanie nowego, pełnowymia-
rowego boiska ze sztuczną trawą 
(105x68m), wysokiej jakości bież-
nią, zapleczem (budynek z szat-
niami) i niewielkimi trybunami. 
Dlatego w tej sprawie, jako Otwar-
ty Ursynów stworzyliśmy petycję  
do Prezydent Warszawy o podję-
cie starań w celu określenia loka-
lizacji dla takiego obiektu, zabez-
pieczenia środków finansowych 
w budżecie miasta na najbliższe 
lata, wyznaczenie odpowiedniej 
lokalizacji oraz realizację inwe-
stycji we współpracy ze środowi-
skiem piłkarskim i lekkoatletycz-
nym dzielnicy. Petycja zostanie 
także wysłana do kandydatów na 
prezydenta Warszawy. 

Koalicja Mieszkańców Nasz 
Ursynów + Otwarty Ursynów 
uważa, że jest to w tej chwi-
li najważniejsze zadanie inwe-
stycyjne do realizacji z zakresu 
sportu na Ursynowie i będziemy 
zabiegali o realizację tego za-
dania. 

Koniec kadencji Rady dzielnicy 
ursynów to dobry czas na 
podsumowanie tego, co udało 
się osiągnąć oraz napisanie 
o planach na przyszłość. 
w czasie tej czteroletniej 
kadencji został wybudowany 
domu Kultury przy ul. Kajakowej 
– największe wyzwanie, z jakim 
przyszło mi się zmierzyć przez 
ostatnie 11 lat. Podjąłem też 
pierwsze działania zmierzające 
do budowy ośrodka sportowego 
pomiędzy domem Kultury 
i przychodnią zdrowia.

Dzięki moim staraniom pie-
niądze na budowę Domu Kul-
tury przy ul. Kajakowej zo-
stały zagwarantowane jesz-
cze w zeszłej kadencji (2014). 

Obawiałem się jednak, czy obecne 
władze Dzielnicy będą chciały kon-
tynuować tę inwestycję. Ostatecznie 
udało mi się je do tego przekonać. 
Sam aktywnie zaangażowałem się 
w powstanie tej placówki. Dzięki 
mojej interwencji udało się zapobiec 
upadłości generalnego wykonawcy 
podczas budowy, co mogło by opóź-
nić oddanie do użytku tego obiektu. 
Po wybudowaniu Domu Kultury pod-
jąłem działania, aby radni w charak-
terze obserwatorów mogli uczestni-
czyć w wyborze kompetentnego, kre-
atywnego dyrektora nowej placówki 
kultury na Ursynowie. Niestety, wła-
dze dzielnicy odmówiły przedstawi-
cielom mieszkańców uczestniczenia 
w konkursie. Zostały zorganizowane 
dwa konkursy. Dopiero za drugim 
razem na stanowisko nowego dy-
rektora została wybrana pani Beata 
Rusinowska, była posłanka Platfor-
my Obywatelskiej z Żyrardowa. Cie-
kawe jest to, że osoba ta startowała 
również w pierwszym konkursie, 
w którym nie została wybrana przez 
komisję konkursową. 

Jeszcze przed wyborem dyrekto-
ra Domu Kultury podjąłem starania 
o to, aby radni i jednostki pomoc-
nicze mogły korzystać z pomiesz-
czenia w Domu Kultury. Zarówno 
burmistrz R. Kempa oraz nowa pani 
dyrektor byli zgodni co do tego, aby 
nie udostępniać nam takiego miej-
sca na spotkania z mieszkańcami. 
Bez problemów natomiast udało się 
nowej pani dyrektor zatrudnić pia-
seczyńską radną z PO, a koordy-
natorem Miejsca Aktywności Lokal-
nej w Domu Kultury zostałani Pani 
Marzena Zientara, związana z obec-
nie współrządzącym Ursynowem 

stowarzyszeniem Projekt Ursynów. 
Mam obawy, że przy zatrudnianiu 
pracowników w Domu Kultury na 
Zielonym Ursynowie nie liczą się 
kwalifikacje i kompetencje, a raczej 
towarzysko-polityczne układy. 

Na wątpliwości natury personal-
nej nakładają się nasze wątpliwości 
co do przejrzystości finansów Domu 
Kultury. Jak to możliwe, że wyposa-
żenie tej placówki (koszt ok. 1 mi-
liona złotych) odbyło się bez przetar-
gów, poza trybem zamówień publicz-
nych? Ostatnio ujawnione zlecenia 
i umowy, które były zawierane przez 
dyrekcję Domu Kultury mogą wska-
zywać na to, że zlecenia dostawały 
osoby wiązane z PO, a usługi zamiast 
być realizowane na Ursynowie były 
realizowane w Żyrardowie, z którym 
to miastem jest związana obecna 
dyrektor Domu Kultury. Jest rów-
nież podejrzenie, że to właśnie przez 
Dom Kultury przechodziły zlecenia 
na firmę, która miała przed wybora-
mi zaszkodzić ursynowskiej opozycji 
przez oczernianie jej w mediach spo-
łecznościowych. To wszystko tworzy 
wrażenie politycznego folwarku - jak 
napisał jeden z ursynowskich portali 
- i trudno się z tym nie zgodzić. Oso-
biście jest mi smutno, że w instytucji, 
o którą walczyłem ponad 10 lat, dzie-
ją się takie rzeczy. 

Ponad rok temu zapowiedzia-
łem, że podejmę działania zmie-
rzające do wybudowania obiektu 
sportowego na działce pomiędzy 
Domem Kultury, a przychod-
nią zdrowia przy ul. Kajakowej. 
W tym celu zwróciłem się do Za-
rządu Dzielnicy o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych, podjęcie 
rozmów z władzami miasta ws. bu-
dowy ośrodka sportowego oraz zare-
zerwowania środków finansowych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta na ten cel. Do tej pory zosta-
ły przeprowadzone tylko konsulta-
cje społeczne, a ich wyniki mamy 
poznać we wrześniu. Podczas nich 
mieszkańcom zostały przedstawione 
trzy pomysły na zagospodarowanie 
tego terenu: pływalnia z basenem 
głębinowym i flyspotem, całoroczne, 
kryte lodowisko oraz park trampo-
lin. Na Komisji Zielonego Ursyno-
wa, o zwołanie posiedzenia której 
wnioskowałem, dowiedziałem się, że 
szacunkowe koszty budowy poszcze-
gólnych rodzajów obiektów sporto-
wych wynoszą: 50 mln zł (basen), 
25 mln zł (lodowisko) oraz 15 mln zł 
(park trampolin). Z rozmów z miesz-
kańcami wiem, że bardzo popularny 
jest basen, choć wielu osobom rów-
nież podoba się pomysł lodowiska 
całorocznego. Ten ostatni obiekt jest 
o tyle ciekawy, że oprócz lodowiska 
na Torwarze nie ma w Warszawie 
podobnego, działającego cały rok 
obiektu sportowego. Dla porównania 
Dom Kultury na Zielonym Ursyno-
wie został zaprojektowany i wybudo-
wany za niecałe 10 mln zł. 

Bez względu na to, czy będzie 
to basen, czy lodowisko, wierzę, że 
obiekt ten będzie służył naszej lo-
kalnej społeczności. Działania na 
rzecz budowy obiektu sportowego 
są moim podstawowym zobowiąza-
niem względem Państwa w nadcho-
dzących wyborach.

nieprzemyślana zmiana 
nazw szeregu ulic w ramach 
ustawy dezubekizacyjnej 
przyjętej przez senat i iPn 
wprowadzona jest wbrew woli 
i stanowisku mieszkających 
przy tych ulicach 
mieszkańców. wojewodowie 
wprowadzili swoje propozycje 
nowych nazw ulic, bez 
konsultacji społecznych, 
nie pytając mieszkańców, 
a więc osób najbardziej 
zainteresowanych o zdanie. 

Przykładem takiej  –demokra-
tycznej „konsultacji” w spra-
wach zmian nazwy ulic jest 

ulica Związku Walki Młodych 
(ZWM).

Nie pomogły nasze - mieszkań-
ców i Urzędu Dzielnicy, a  także 
Stowarzyszeń działających na Ur-
synowie (np. Otwarty Ursynów) 
- prośby i protesty o pozostawie-
nie nazwy naszej ulicy ZWM bez 
zmiany. Taką wolę wyraziło 90% 
mieszkańców tej ulicy ZWM tj. 
2100 osób!

Pan Wojewoda nie podjął 
z nami w tej sprawie ŻADNEJ 
dyskusji. Wydał zarządzenie 
zmieniające nazwę ulicy zgod-
nie z ustawą dekomunizacyjną, 
która zobowiązywała samorządy 
do zmiany nazw ulic i obiektów 
użyteczności publicznej, które 
nawiązywały do komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego do 2 
września 2017 r. 

Pan Wojewoda wyznaczył nam 
mieszkańcom swoja urzędową de-
cyzją   nową nazwę „Andrzeja Ro-
mockiego „Morro”!?. Taka decyzja 
miała miejsce w listopadzie 2017 r.

Ten sposób  „uszczęśliwienia  
„mieszkańców ul ZWM wręcz 
pogłębił oburzenie mieszkańców 
i  spowodował, że decyzja wojewo-
dy w tej sprawie została zgodnie 
z prawem zaskarżona wśród wielu 
innych) przez władze stolicy do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego.(WSA).

W normalnym państwie prawa 
sprawa skierowana do sądu MUSI 
oczekiwać na wydanie prawomoc-
nego wyroku. 

W naszej (ZWM-owskiej spra-
wie zmiany nazwy ulicy) nie 

zapadł do dzisiaj żaden sądowy 
wyrok. WSA nie ustalił nawet daty 
rozprawy w tej sprawie, (informa-
cja od Burmistrza Ursynowa P. 
Roberta Kępy, podczas  konsultacji 
z mieszkańcami Ursynowa w dniu 
18.04.2018 r.).

W tej sprawie zmiany nazwy 
ulicy ZWM zapanował wręcz 
ogromny bałagan skutkujący po-
ważnymi konsekwencjami dla 
mieszkańców. Do chwili obecnej 
na blokach wiszą tabliczki infor-
macyjne z  napisem ul Związku 
Walki Młodych.

Spółdzielnia SBM Stokłosy prze-
syła  korespondencję na adres „An-
drzeja Romockiego „Morro”

Kto ostatecznie odpowiada za 
ten bałagan???

ewa 
majdRowicz
Społeczny Komitet Obrony nazwy ul. ZWM

leszeK 
lenaRczyK
radny Dzielnicy Ursynów 
Otwarty Ursynów

Ustawa dekomunizacyjna – zmiana nazw ulic

PiotR 
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Pełnowymiarowe boisko  
piłkarskie wraz z bieżnią 

Od domu kultury 
po obiekt sportowy
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Koalicja nasz ursynów 
i otwarty ursynów to wspólna 
reprezentacja znaczących 
w naszej dzielnicy stowarzyszeń 
obywatelskich. Przedstawiciele 
tych ugrupowań wytypowali 
kilka priorytetów swojej 
działalności. 

Są to: dopilnowanie montażu 
filtrów na wyrzutniach spa-
lin z POW; stworzenie 1000 
nowych miejsc w żłobkach 
i przedszkolach; stworzenie 5 

nowych parków na Ursynowie; bu-
dowa Centrum Aktywności Seniora 
oraz budowa pełnowymiarowego 
boiska z bieżnią. Zaproponowane 
działania mają charakter prac nie-
malże interwencyjnych, tj. działań 
nakierowanych na rozwiązanie tzw. 
palących problemów naszej dzielni-
cy. Oczywiście, wymienione tematy 
są jednymi z wielu będących w polu 
zainteresowania tych stowarzyszeń 
i kandydatów na radnych. 

Ja, a prezentowałem ten sposób 
myślenia w ponad 200 artykułach 
zamieszczonych na łamach „Passy”, 
uważam, iż równolegle z łataniem 
dziur w chodnikach i innych działań 
doraźnych, musimy myśleć o przy-
szłości naszej dzielnicy i naszego 
miasta. Istota tego problemu pole-
ga m.in. na działaniach mających 
na celu taką nowelizację ustawy 
warszawskiej oraz statutów miasta 
i dzielnicy, aby wybrani radni mieli 
rzeczywisty wpływ na to co dzieje się 
na ich terenie. Nie chodzi o zmianę 
ustawy warszawskiej, ale dopisanie 
m.in. uprawnień dzielnic, albowiem 
dotychczas są one mocno reglamen-
towane statutem przez Radę War-
szawy.

Ustawa warszawska z 2002 r. sta-
nowi, iż rozwiązania szczegółowe 
dotyczące podziału uprawnień po-
między miasto i dzielnice zostaną 

dokonane w statucie Warszawy oraz 
w statutach dzielnic, a więc doku-
mentach tworzonych i uchwalanych 
przez centralne władze miasta. 

Można odnieść wrażenie, iż ko-
lejne ekipy partyjne zasiadające 
w stołecznym ratuszu postanowiły 
nie dzielić się władzą z dzielnicami. 
Tak więc skonstruowały statut, aby 
wypełnić wymogi ustawowe, a za-
razem zachować pełnię władzy dla 
siebie. Pracowały nad tym dziełem 
łącznie sześć lat (2002-2008). Efekt 
tego wysiłku jest taki, że rada każdej 
z 18 dzielnic Warszawy ma (realnie) 
jedynie prawo wybrać swojego prze-
wodniczącego oraz jego zastępców, 
a także burmistrza i pozostałych 
członków zarządu dzielnicy. W praw-
dzie ustawa z 2002 r. stanowi, iż rada 
dzielnicy jest ciałem stanowiącym 
i kontrolnym, ale z woli Rady War-
szawy dzielnice uzyskały jedynie 
wyżej wymienione uprawnienia oraz 

jedynie możliwość opiniowania róż-
nych miejskich aktów prawnych, np. 
projektu statutu, projektu dzielni-
cowego budżetu, projektów planów 
zagospodarowania przestrzennego 
itp. Opinia dzielnicy z natury rzeczy 
nie jest wiążąca dla Rady Warsza-
wy, toteż nawet nie musi być brana 
pod uwagę. Tak więc, zadekretowana 
w ustawie stanowiąca i kontrolna 
funkcja rad dzielnic –jest fikcją! Tak 
naprawdę rady dzielnic o niczym nie 
stanowią, a jedynie opiniują.

W 1985 r. w Strasburgu przyjęta 
została Europejska Karta Samorzą-
du Lokalnego (dalej – EKSL), która 
została ratyfikowana również przez 
Polskę, a po ogłoszeniu w „Dzien-
niku Ustaw” stała się prawem obo-
wiązującym. Najogólniej rzecz biorąc 
EKSL określa podstawowe normy 
rządzące samorządem terytorialnym 
w krajach, które ratyfikowały Kartę. 
Jedną z podstawowych zasad w niej 

zawartych jest zasada przekazywa-
nia uprawnień w dół, tj. na możliwie 
najniższy poziom samorządu, który 
jest jeszcze w stanie wypełniać nało-
żone obowiązki. 

W Warszawie niewątpliwie ta-
kimi jednostkami są co najmniej 
obecne dzielnice, które wcześniej 
były przecież samodzielnymi gmi-
nami, mają doświadczonych ludzi 
oraz całą infrastrukturę niezbęd-
ną do obsługi mieszkańców. Rada 
m.st. Warszawy uchwalając w 2008 
r. Statut m.st. Warszawy nie wzię-
ła tego obowiązującego prawa pod 
uwagę, a wojewoda w trybie nad-
zoru prawnego nie raczył zwrócić 
uwagi na ewidentne odstępstwo 
Statutu od obowiązującego w Pol-
sce prawa.

* * *
Uważam, iż ustrój stolicy ma bar-

dzo liczne wady. Główną wydaje się 
być to, że uprawnienia dzielnic nie 

są zapisane w ustawie, ale zależą od 
„dobrej woli” kolejnych ekip rządzą-
cych miastem. Wadą jest prawne 
sprowadzenie dzielnic do rangi so-
łectw, łamiąc w ten sposób wszelkie 
zasady zapisane w EKSL. Wadą jest 
to, że spory prawne między dziel-
nicami, a miastem rozstrzyga Rada 
Warszawy w politycznym głosowa-
niu (często przy zarządzonej partyj-
nej dyscyplinie). Warto przy okazji 
zauważyć, iż rozstrzyganie o zgod-
ności z prawem jest konstytucyjnie 
zastrzeżone dla sądów i trybunałów. 
W Warszawie stworzono natomiast 
nową kategorię sądowniczą, co jest 
sprzeczne z fundamentalną zasadą 
demokratycznego państwa prawne-
go – trójpodziałem władzy (art. 10 
Konstytucji RP). 

Uważam, iż przy dobrej woli po-
litycznej łatwo można znowelizować 
ustawę, doprecyzowując w niej prze-
de wszystkim uprawnienia dzielnic, 
a także doprowadzając do zgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej oraz 
Europejską Kartą Samorządu Lokal-
nego.

Marzenia, ale bez marzeń nie 
ma postępu. Pracując nad realiza-
cją m.in. wymienionych na wstę-
pie priorytetów Naszego Ursynowa 
i Otwartego Ursynowa, powinniśmy 
cały czas dążyć także, do takiej no-
welizacji przepisów dotyczących 
dzielnic stolicy, aby uzyskać rozwią-
zanie optymalne, satysfakcjonujące 
nie tylko centralne władze miasta, 
ale – przede wszystkim – mieszkań-
ców warszawskich dzielnic!

Przystanek kolejowy 
warszawa okęcie 
zlokalizowany na tyłach ul. 
Kłobuckiej, doskonale mógłby 
się sprawdzić jako łącznik 
tej części miasta z centrum 
warszawy, umożliwiając 
dojazd do Śródmieścia 
w zaledwie ok. 25 minut. 

Niestety, mieszkańcy 
okolicy  od lat nie mogą 
z niego  korzystać, ponie-
waż brakuje tam bezpiecz-
nego, oznakowanego doj-

ścia z oświetleniem i chodnikiem. 
Władze dzielnicy nie dostrzegają 
również pilnej potrzeby wypro-
mowania stacji jako sprawniejszej 
i szybszej alternatywny dla ko-
munikacji autobusowej, co grani-
czy z absurdem, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że po ul. 
Kłobuckiej kursuje jedynie nisko-
pojemny autobus linii 165, który 
w godzinach szczytu utyka w kor-
kach.

Stacja PKP Warszawa Okęcie zo-
stała przebudowana w II kw. 2017 
r.  w ramach remontu linii kole-
jowej Warszawa – Radom w wy-
niku inwestycji PLK na odcinku 
Warszawa Okęcie – Czachówek. 
Zmodernizowano układ torowy, 
wybudowano nowy peron z za-
daszeniem wraz z kładką nad to-
rami i windami zapewniającymi 
dostęp dla osób niepełnospraw-
nych.  Codziennie stacja obsługuje 
ok. 80 pociągów. W przyszłości, 

po uruchomieniu przez SKM War-
szawa połączenia z Piasecznem 
zwiększy się ilość kursów. Jednak-
że ani PKP, ani władze Warszawy 
przy okazji remontu nie zaplano-
wały żadnego dojścia do stacji dla  
mieszkańców.

Dotarcie do i ze stacji jest 
znacznie utrudnione, a w okre-
sie jesienno-zimowym prawie 
niemożliwe. Istniejąca  ścieżka od 
ulicy Kłobuckiej  po opadach czy 
roztopach zamienia się w tor prze-
szkód z licznymi kałużami i bło-
tem.  Brak oświetlenia po zmro-
ku powoduje całkowitą ciemność 
w okolicy, a podróżni muszą się 
uzbroić we własną latarkę  w celu 
dotarcia do domu. Teren nie nada-
je się do normalnego użytkowania, 

nie sposób przeprowadzić tamtę-
dy dziecięcy wózek. I nie jest to 
nic nowego, gdyż nie istniało tam 
żadne cywilizowane dojście właś-
ciwie  od czasów, kiedy w okoli-
cach ul. Kłobuckiej dominowały 
zakłady przemysłowe aż po dzisiej-
szy dzień, kiedy na tych terenach 
prężnie rozwijają się osiedla miesz-
kaniowe. Władze dzielnicy Ursy-
nów ignorują problem i przymyka-
ją oko na niedogodności, z którymi 
spotykają się mieszkańcy.

Od ponad 3  lat podejmuję 
próby zainteresowania tym prob-
lemem władz dzielnicy Ursynów. 
Wraz z mieszkańcami niejedno-
krotnie informowaliśmy zarząd 
dzielnicy o problemie i otrzyma-
liśmy odpowiedź, iż urząd wie 

o niedogodnościach i monitoruje 
problem. Składałem także projek-
ty do Budżetu Partycypacyjnego 
na lata 2017, 2018 i 2019 zakłada-
jące wybudowanie chodnika, ale 
zawsze spotykały się one z   ne-
gatywną weryfikacją z uwagi na 
przygotowywany do uchwalenia 
Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego (MPZP), który 
zakłada, że w bliżej nieokreślonej 
przyszłości zostanie w tym miej-
scu wybudowany węzeł przesiad-
kowy. Wspólnie z radnym Pawłem 
Lenarczykiem złożyliśmy także 
interpelację w sprawie wybudowa-
nia dojścia do PKP Okęcie. Otrzy-
maliśmy odpowiedź, że dzielnica 
Ursynów poprosiła Biuro Architek-
tury i Planowania o przyspieszenie 

prac nad MPZP, czyli de facto 
nie podjęła żadnych aktywnych 
działań w celu rozwiązania tego 
pilnego zagadnienia. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że część 
terenów należy do PKP oraz osób 
prywatnych i przedsiębiorstw, co 
może znacznie odsunąć w czasie 
realizację założeń MPZP

W tym roku zgłosiłem do 
BP 2019 pomysł wybudowania 
oświetlenia dojścia z ul. Kłobu-
ckiej w kierunki peronu, aby choć 
trochę poprawić jego użyteczność 
i bezpieczeństwo. Projekt został 
pozytywnie przez urząd zweryfi-
kowany i dopuszczony do głoso-
wania, a dzięki głosom poparcia 
mieszkańców projekt będzie rea-
lizowany w roku 2019.  Mam na-
dzieję, że inwestycja zapoczątkuje 
korzystne zmiany w tej naglącej 
sprawie.

Dzięki licznym naciskom 
Burmistrz Ursynowa w trakcie 
spotkania z mieszkańcami ulicy 
Kłobuckiej obiecał wybudowanie 
na terenach miejskich chodnika 
w kierunku stacji. Mam nadzieję, 
że w końcu problemy mieszkań-
ców z rejonów ul. Kłobuckiej zo-
staną dostrzeżone. Z mojej strony 
mogę obiecać, że będę tej sprawy 
pilnował. 

Paweł 
nowoceŃ 

dR hab. 
lech 
KRóliKowsKi
Profesor – emerytowany nauczyciel akademicki

Kłobucka: Chodnik do stacji PKP potrzebny od zaraz

Co jest ważne dla Ursynowa?

Tak to dziś wygląda!
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brudna kampania i nieudolność 
inwestycyjna to wystarczające prze-
słanki, by w wyborach dokonać 
zmiany zepsutych partyjniaków na 
lokalnych społeczników.Panie Radny, 
kampania wyborcza od kilku tygo-
dni w toku. Czy nadchodzące wybo-
ry, które odbędą się 21 października, 
zmienią coś na Ursynowie?
Każde wybory coś zmieniają, bo 

niemal zawsze oznaczają wymianę, 
przynajmniej częściową decyden-
tów, nawet jeśli ponownie wygrywa 
to samo ugrupowanie. Całe szczęś-
cie Ursynów dobrze rozwija się bez 
względu na rządy. A warto przypo-
mnieć, że Ursynowem rządziły już 
wszystkie opcje polityczne. Mieliśmy 
do czynienia nawet z tak egzotycz-
ną koalicją jak PO i PiS w latach 
2002-2006. W latach 2006-2010 była 
to koalicja PO i lewicy, następnie 
w latach 2010-2014 Nasz Ursynów, 
a w mijającej kadencji PO z pojedyn-
czymi radnymi. To tyle jeśli chodzi 
o historię. Natomiast obecnie zmiana 
władzy na Ursynowie jest koniecz-
nością. Trudno, bowiem szanować 
burmistrza, który wypisuje na fo-
rach internetowych pod fałszywym 
profilem, jako niejaki Sulik, a gdy 
zostaje to obnażone, zamiast pójść 
po rozum do głowy, posługuje się 
agencjami korzystającymi z ukra-
dzionych w internecie tożsamości 
do szkalowania politycznych prze-
ciwników na forach dyskusyjnych, 
a jednocześnie nie radzi sobie z klu-
czowymi inwestycjami. 

To faktycznie, co najmniej zadziwia-
jące działanie burmistrza. Czy te 
agencje opłacane są ze środków 
publicznych?
W jawnym i publicznym rejestrze 

umów Dzielnicowego Ośrodka Kul-
tury na Zielonym Ursynowie zasta-
nawiające są zlecenia dla 2 agencji: 
CDSR sp. z o.o. na usługi w zakre-
sie PR i działania marketingowe na 
kwotę 40840 zł oraz Michał Masłow-
ski Warsztat Marketingowy na rea-
lizację materiałów video na łączną 
kwotę ponad 49200 zł.  Traf chciał, że 
firma CDSR związana jest z Piotrem 
Plakiem specjalizującym się w działa-
niach wizerunkowych w internecie, 
dobrym znajomym Beaty Rusinow-
skiej dyrektor DOK. Pani dyrektor 
była posłem PO z Żyrardowa i dyrek-
torem tamtejszego ośrodka kultury. 
Odeszła w atmosferze skandalu, 
oskarżana o nepotyzm, kumoter-
stwo i nadużycia. Z partyjnej porę-
ki otrzymała dyrektorski etat na 
Ursynowie. Oczywiście wprowa-
dziła od razu swoje obyczaje, za-
trudniając bez konkursu osoby 
wskazane politycznie, jak swoją 
partyjną koleżankę i radną PO 
z Piaseczna, czy nie posiadającą 
wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego działaczkę lokal-
nego ugrupowania Projekt Ur-
synów, a zarazem przyjaciółkę 
zastępcy burmistrza nadzoru-
jącego właśnie dom kultury 
Panią Marzenę Zientarę. Na-
tomiast Pan Masłowski od lat 
związany jest z ursynowską 
PO. Również zajmuje się dzia-
łaniami w internecie, w tym 
czarnym PR i szkalowaniem 
przeciwników PO. Robi to za 
zgodą i wiedzą posła Marcina 
Kierwińskiego, warszawskiego 
barona PO, niegdyś szefa tej par-
tii na Ursynowie i byłego szefa 
gabinetu premier Ewy Kopacz.

Czy ma Pan na to dowody? 

Oczywiście, że tak. Rzadko odwie-
dzane i komentowane wcześniej pro-
file w mediach społecznościowych 
burmistrza Kempy i Dzielnicowego 
Ośrodka Kultury nagle zaczęły być 
licznie odwiedzane, a pochwalnym 
komentarzom nie ma końca. Wystar-
czy wejść na profile komentujących, 
by szybko zdiagnozować, że to fał-
szywe tożsamości, z ukradzionymi 
zdjęciami, bez znajomych czy histo-
rii prowadzenia profilu. Ich działa-
nie zbiegło się to podpisaniem umów 
przez obie agencje właśnie z domem 
kultury. Czyli ruch generowany pod 
tymi profilami jest sztuczny. Te wy-
najęte grupy internetowych zombi 
grasują także na znanych ursynow-
skich grupach dyskusyjnych, jak np. 
Obywatele Ursynowa. Jeśli chodzi 
o Pana Masłowskiego, to w publicz-
nym obiegu jest mail, który ten 
człowiek wysłał do grupy działaczy 
PO i do wiadomości posła Kierwiń-
skiego, w którym instruuje ich, by 
zakładali fałszywe konta i pomawiali 
moją osobę. Na pewno robili to także 
z innymi osobami publicznymi. Na-
tomiast inny „cyngiel” PO, wspo-
mniany Piotr Plak założył fałszywe 
stowarzyszenie Ursynów Pod Lupą, 
którego prawdziwym celem jest 
nękanie mojej osoby i wszystkich 
tych, którzy nie kryją krytycznych 
uwag pod adresem burmistrza. 
Traf chciał, że jego firma CDSR 
i stowarzyszenie używają tego sa-
mego adresu IP w sieci i serweru, 
a elementy obu stron interneto-
wych są identyczne. Stowarzyszenie 
odpowiadając na pismo, w którym 
lokalni aktywiści z Miasto Ursynów 
zadali im szereg pytań, przesłali do-
kument, w którego właściwościach 
jest właśnie firma CDSR. To znaczy, 
że to właśnie ta firma przygoto-
wała dokument. Świadczy to 
o totalnej amatorszczyź-
nie. Ursynowscy 
aktywiści wy-
t r op i l i 
t e ż 

całą siatkę ponad 100 tzw. interne-
towych trolli, czyli osób, które wy-
najmowane są do dyskredytowania 
innych osób, często posługując się 
tzw. fakekontami, czyli ukradziony-
mi tożsamościami. Ten temat wni-
kliwie opisał m.in. Newsweek, Metro 
Warszawa i pokazały Wiadomości 
TVP. Sprawa znajdzie w najbliższych 
dniach swój epilog w prokuraturze. 
Mamy tu do czynienia ze stalkin-
giem, czyli ustawicznym i uporczy-
wym nękaniem, pomówieniami, na-
ruszeniem dóbr osobistych, a w przy-
padku domu kultury z niegospodar-
nością i nadużyciami. Wiem też, że 
pomimo iż wśród aktywistów Miasto 
Ursynów są eksperci do spraw bez-
pieczeństwa w sieci, to współpracują 
także z byłymi specami od cyber-
bezpieczeństwa z ABW i Komendy 
Głównej Policji. Sprawa jest bardzo 
rozwojowa.

To porażające oskarżenia… ale prze-
cież burmistrz Kempa nie tylko brud-
ny sposób walczy z konkurencją, ale 
chwali się w także najwyższymi 
wydatkami na inwestycje. 
To nie może być żaden argument 

na jego korzyść! To tak jakby chwalić 
łobuza, który łamie prawo, że prze-
cież jest dobry dla zwierząt. Standar-
dy zostały złamane i muszą być za 
to konsekwencje. A przecież to tylko 
wierzchołek góry lodowej. W tej 
chwili toczy się śledztwo prokura-
torskie w sprawie likwidacji pętli 
autobusowej, czyli szkody w intere-
sie publicznym, na rzecz prywatne-
go bazarku związanego z radnym 
PO. Burmistrz jest jedną z głów-
nych postaci tej sprawy. Wcześniej 
niemalże doprowadził do budowy 
betoniarni na Zielonym Ursynowie, 
całe szczęście zablokowanej przez 
protest mieszkańców i nagłośnienie 
sprawy m.in. przeze mnie. Warto 
pamiętać o kosmicznych wydatkach 
na promocję. Dni Ursynowa kosztują 

w tej kadencji niemal 2 razy więcej 
niż w poprzedniej. Wydatkowanie 
kilkudziesięciu tysięcy złotych 
na konkurs wiedzy o Ursynowie 
z garstką może 30-40 uczest-
ników to kolejna zachcianka 
burmistrza. Do tego niemal no-
toryczne mijanie się z prawdą 
w publicznych wypowiedziach. 
Ursynów nie zasłużył na kogoś 
takiego w fotelu burmistrza.

To oczywiście ocenią wyborcy, jed-
nak wciąż ucieka Pan od oceny dzia-
łań inwestycyjnych obecnych władz 
dzielnicy.
W liczbach bezwzględnych ostat-

nie 3 lata to nieco wyższe wydatki 
na inwestycje na Ursynowie. Ale po-
wodów do euforii nie widzę. Przecież 
łączny budżet miasta na inwestycje 

we wszystkich 18 dzielnicach 
wzrósł dwukrotnie w ostat-

nich latach. Prezy-
dent tłumaczy 

to wyj-
ściem 

z kryzysu gospodarczego. A ja uwa-
żam, że po prostu przez lata trakto-
wała wydatki dzielnicowe po maco-
szemu, na korzyść wydatków cen-
tralnych. Jak to wygląda na liczbach? 
Np. w drugim roku mojej kadencji 
wszystkie dzielnice wydały ponad 
311 mln zł podczas gdy Ursynów 
31,5 mln zł czyli około 10 proc puli. 
W drugim roku obecnej kadencji 
z prawie 544 mln zł dla dzielnic Ur-
synów wydał ponad 44 mln zł czyli 
8 proc. Jak widać dostaliśmy wię-
cej nominalnie, ale mamy mniejszy 
udział w puli środków do dyspozycji 
dzielnic. 

Dla nas to wygląda dość porówny-
walnie, więc trochę bawicie się licz-
bami z obecnym burmistrzem. 
Natomiast jak Pan ocenia sposób 
wydatkowania tych środków?
Trudno piać z zachwytu, gdy co 

prawda ma powstać długo wycze-
kiwany żłobek przy ul. Kazury, jed-
nak pięć razy z rzędu nie udał się 
przetarg na wykonawcę. Teraz został 
ogłoszony szósty przetarg. Czy to 
można uznać za dobre zarządzanie? 
A fiasko przebudowy ul Rosoła i Re-
laksowej? Wojewoda, który wstrzy-
mał tę inwestycję w uzasadnieniu do 
decyzji zrobił miazgę z burmistrza 
zarzucając mu aż kilkanaście poważ-
nych uchybień, w tym posługiwanie 
się kserówką zamiast mapą orygi-
nalną, brak decyzji środowiskowej, 
czy brak terminów przejęcia nieru-
chomości pod budowę drogi, a także 
błędne usytuowanie zatok autobuso-
wych od skrzyżowania, czy błędne 
szerokości pasów ruchu i brak nie-
zbędnych badań gruntu. Burmistrz 
spieszył się z wybudowaniem drogi 
chcąc mieć przedwyborczy fajer-
werk z przecinaniem wstęgi i nie 
dopilnował kluczowych dokumen-
tów w sprawie. Warto tu wspomnieć 
także o ponad 300 uschniętych drze-
wach, których posadzenie kosztowa-
ło urząd około 500 tys zł. A ślima-
cząca się budowa dojazdu szerokości 
pasa startowego do małego ośrodka 
dla niepełnosprawnych przy ul. Bel-
gradzkiej z latarnią na środku jezdni 
to już bardziej przypomina kabaret, 
a nie samorząd.

A jednak Platforma Obywatelska ma 
szansę ponownie wygrać wybory na 
Ursynowie.
System D’Hondta, premiuje par-

tie, zwłaszcza duże partie polityczne, 
a daje znikome szanse mniejszym 
komitetom, dlatego – osiągnięcie 
satysfakcjonującego wyniku przez 
lokalne komitety będzie jak zwykle 
trudne. Ale nie niemożliwe. Przecież 
od 2006 r. Stowarzyszenie Nasz Ur-
synów, którego jestem wiceprezesem 
3 razy z rzędu zdobywało drugie 
miejsce w wyborach, w 2010 r. o włos 
przegrywając z PO. Zdecydowaliśmy 
się wzmocnić przed wyborami wcho-
dząc w sojusz ze Stowarzyszeniem 
Otwarty Ursynów, w którym dzia-
łają znani od lat społecznicy jak 
ojciec i syn Lenarczykowie, czy Piotr 
Skubiszewski. Trzeba zapobiec, by 

rada nie została zdominowana 
przez partyjny układ PO-PiS, bo 

jak uczy doświadczenie, partie nie 
sprawdzają się w samorządach tak 
dobrze jak lokalne komitety. Par-
tyjni radni nie angażują się w spra-

wy mieszkańców i często traktują 
sprawowanie mandatu radnego 
jedynie jako przepustkę do dalszej 

kariery politycznej.
Rozmowa  

Głosu uRsynowa

Konieczność zmiany
Wywiad z niezależnym radnym Rady Warszawy i byłym burmistrzem Ursynowa PiOTReM GUziałeM.
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nadmiar znaków drogowych 
przy polskich ulicach to 
nie tylko kwestia estetyki 
przestrzeni publicznej, 
ale przede wszystkim 
bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu: pieszych, 
rowerzystów i kierowców. 
ursynów nie jest tutaj 
wyjątkiem. teoretycznie 
znaki mają nam ułatwiać 
korzystanie z ulic. jednak 
gdy pojawiają się zbyt 
gęsto, mogą stać się sporym 
utrudnieniem, a w efekcie 
nawet zagrożeniem.    

Powyższe zdjęcie zostało zro-
bione na drodze dla rowerów 
wzdłuż al. KEN, w okolicach 

feralnego przejścia dla pieszych 
przy ul. Telekiego. Na odcinku 
może 100 m znajduje się 6 znaków 
„droga pieszo-rowerowa” (znak 
kompilacji znaków C-13 i C-16). Czy 
to sprzyja koncentracji uczestni-
ków ruchu? Czy te wszystkie znaki 
są rzeczywiście potrzebne? Czy nie 
można tego zorganizować inaczej, 
lepiej, estetyczniej?

W Polsce powszechna jest cho-
roba zwana „znakozą”, czyli prze-
regulowanie naszych ulic znakami 
drogowymi. Znają to wszyscy kie-
rowcy, ale na ten problem zwraca-
ją uwagę również poruszający się 
rowerem czy pieszo. W internecie 

można znaleźć mnóstwo memów 
inspirowanych tym zjawiskiem. 
Powszechnym powikłaniem tej 
choroby jest znieczulica: „im wię-
cej znaków, tym mniej ich wskaza-
nia przestrzegamy”.

Na Ursynowie powinien zostać 
przeprowadzony przegląd zasad-
ności ustawienia znaków drogo-
wych. Taka akcja rozpoczęła się 
w Gdańsku w 2009 roku. Wów-
czas w tym nadmorskim mieście 
było 23 tys. pionowych znaków. 
Do końca 2012 r. usunięto już 6,5 
tys. zbędnych znaków, do końca 
2014 – kolejne 2,5 tys., a na 2015 r. 
planowano jeszcze 1 tys.

Czy na Ursynowie powinniśmy 
dokonać takiego przeglądu zna-
ków drogowych? Czy Urząd Dziel-
nicy Ursynów i Zarząd Dróg Miej-
skich nie powinny oczyścić na-
szych ulic ze zbędnego żelastwa? 
Naszym zdaniem jest to jedno 
z tych działań, które warto zrobić, 
aby było jednocześnie bezpieczniej 
i ładniej. 

minęło ponad 40 lat 
odkąd pierwsi mieszkańcy 
ursynowa zasiedlili swoje 
długo wyczekiwane 
mieszkania. w tym czasie 
wiele się zmieniło. dzielnica 
z „kamiennej pustyni” 
przeistoczyła się w piękne 
zielone osiedla. czy jednak 
są one w pełni bezpieczne? 
Proponuję przyjrzeć się 
kilku problemom z tym 
związanym. 

Powstają nowe inwestycje, 
często otoczone wysokim 
płotem tworząc zamknię-
te enklawy, które mają 
zapewnić wyższy poziom 

bezpieczeństwa. Czy tak jest na-
prawdę? Ostatnio przeprowadzo-
ne badania przez Policję prze-
czą temu. Ogrodzone osiedla nie 
wpływają na zwiększenie bezpie-
czeństwa, a wręcz izolują miesz-
kańców od lokalnej społeczności. 

W ostatnich latach można 
zauważyć coraz więcej młodzie-
ży zbierającej się w małe grupki 
wśród bloków. Niekiedy spoży-
wają alkohol, co dodaje im ani-
muszu. Zachowują się głośno, 
a tym samym zakłócają spokój 
mieszkańców. Jest to szczególnie 
uciążliwe w porach wieczornych 
i nocnych. Często dają upust 
swoim wątpliwym zdolnościom 
artystycznym, tym samym na-
rażając mieszkańców na widok 
pomalowanych ścian, nie zawsze 
w estetyczne obrazy, a niekiedy 
wręcz wulgaryzmy. Niestety, zli-
kwidowano na Ursynowie oddział 

straży miejskiej (przeniesiono 
go na Wilanów, co wydłuża czas 
reakcji). Dlatego ważne jest, aby 
mieszkańcy chcieli i mięli odwagę 
zgłaszać służbom nieprawidłowo-
ści. Można to robić telefonicznie 
(telefon straży miejskiej to 986), ale 
również np. za pomocą aplikacji 
Warszawa 19115.   

Warto brać udział w spotka-
niach organizowanych w spół-
dzielniach z udziałem policji, 
straży miejskiej i urzędników 
Urzędu Dzielnicy Ursynów. Pod-
czas takich wydarzeń warto 
sygnalizować różne zagrożenia 
w naszym sąsiedztwie. 

Poprawa bezpieczeństwa to 
również rozwijanie monitorin-
gu wizyjnego. W części budyn-
ków Ursynowa jest już zain-
stalowany, niestety na koszt 
mieszkańców. Warto pomyśleć 
nad dofinansowaniem z budże-
tu dzielnicy kamer monitoru-
jących w miejscach o szczegól-
nym zagrożeniu. 

Ważna jest również prewen-
cja. Marzy mi się, aby w w nowo 
budowanym domu kultury zna-
lazły się zajęcia socjalizujące 
naszą młodzież, gdzie będzie 
mogła na rozwijać swoje zainte-
resowania i spędzać wolny czas.

Znaczenie dla bezpieczeństwa 
na Ursynowie mają przejścia 
dla pieszych. Zdarza się, że nie-
przycięte krzewy lub parkujące 
samochody ograniczają widocz-
ność a pojazdy pędzące z piskiem 
opon hamują przed przejściem. 
Coraz częściej spotyka się w mia-
stach pasy 3D. Daje to złudzenie 

optyczne podwyższonych pasów 
i pojazdy automatycznie hamują. 
Nic jednak nie zastąpi kształ-
towania świadomości i nawy-
ków wśród społeczności. Temu 
mogą służyć cykliczne spotkania 
mieszkańców ze służbami mun-
durowymi oraz spotkania szkol-
ne z młodzieżą. 

Należy także zwrócić uwagę 
na stan chodników i oświetle-
nia wewnątrz osiedli. Tutaj po-
jawia się problem z własnością 
gruntów. Nie wszystkie mają 
uregulowany status, co utrudnia 
utrzymanie ich w odpowiednim 
standardzie. 

Na koniec równie ważny prob-
lem wykluczenia (a wiąże się to 
z bezpieczeństwem) osób niepełno-
sprawnych oraz seniorów. Dla tych 
grup bariery architektoniczne, 
w tym budynki bez dźwigów oso-
bowych i podjazdów dla wózków, 
oznaczają brak kontaktu ze świa-
tem. Pamiętajmy, że nasze społe-
czeństwo Ursynowskie się starzeje, 
a żyjące wśród nas osoby niepeł-
nosprawne, często dla wielu z nas 
niewidoczne, pozostają zamknięte 
w czterech ścianach. Nie możemy 
dopuścić do ich wy-
kluczenia. 

maRia 
KaRnowsKa-weRneR 
Doktor  w dziedzinie nauk społecznych. 
Emerytowany oficer Straży Granicznej 
Warszawa–Okęcie.

Uczyńmy Ursynów 
przyjaznym i bezpiecznym

Konieczny audyt znaków  
drogowych na Ursynowie

Jedni działają za wolno, inni za szybko, 
a galimatias wciąż trwa

Jak użyt
zmienia
Sejm i Senat uchwaliły usta-

wę o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo 

własności. W dniu 27 lipca ustawę 
przekazano prezydentowi RP, który 
podpisał ją w miniony wtorek. Ten 
od dawna oczekiwany akt prawny 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r. 

Ustawa zakłada przekształce-
nie użytkowania wieczystego we 
własność z mocy prawa i oznacza 
objęcie ustawowym przekształce-
niem wszystkich członków spół-
dzielni oraz wspólnot mieszkanio-
wych (bez wymogu ich zgody), jak 
również właścicieli domów jedno-
rodzinnych. Osoby, które staną się 
z mocy prawa właścicielami grun-
tów, będą zobowiązane przez 20 
lat, w formie opłat rocznych, do 
uiszczania należności za nabycie 
prawa własności. Wysokość opłat 
za przekształcenie zostanie ustalo-
na według stanu na dzień 1 stycz-
nia 2019 roku. Samorządy będą 
mogły waloryzować opłaty z tytułu 
prawa własności, ale już nie – jak 
było dotychczas w przypadku opłat 
za użytkowanie wieczyste – wedle 
widzimisię suto opłacanych rzeczo-
znawców majątkowych będących 
na usługach gminnych urzędów. 
Aktualizacja opłat będzie musiała 
opierać się na wskaźnikach ogłasza-
nych przez GUS. 

Tym samym 1 stycznia przy-
szłego roku zakończy się zbójecka 
złota era samorządowych włady-
ków, którzy w ramach aktualizacji 
potrafili podnieść opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego grun-
tów nawet o... 2000 proc. Tak było 
w Gdańsku, na osiedlu “Kamienice 
nad Motławą” przy ul. Toruńskiej.  
Natomiast mieszkańcom domu 
w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu 
gmina podniosła opłatę za użyt-
kowanie wieczyste o 1150 proc. 
W Warszawie było podobnie. Za 
działkę o powierzchni 1040 mkw., 
na której posadowiony był dom 
jednorodzinny, właściciel w 2010 
r. płacił 800 zł rocznie. W 2014 r. 
jej wartość zaktualizowano aż na 
10 tys. zł rocznie. Wyceny  bardzo 
często okazywały się niezgodne 
z prawem, ponieważ różnego ro-
dzaju nieruchomości traktowano 
podobnie (np. oszacowanie warto-
ści nieruchomości zabudowanej 
i niezabudowanej). Także stosowa-
na przez rzeczoznawców majątko-
wych metodologia jest – ujmując 
rzecz bardzo delikatnie – mocno 
wątpliwa i niejasna, gdyż często po-
lega na porównaniu nieruchomości 
z okolicznych dzielnic, gdzie roz-
piętość w wycenach wynosi nawet 
kilka tysięcy złotych. 

jaka będzie opłata?
Przyjęta przez Sejm i Senat usta-

wa wprowadza jasne reguły. Wraz 
z jej wejściem w życie użytkownicy 
wieczyści gruntów pod budynkami 
mieszkalnymi staną się, proporcjo-
nalnie do posiadanego udziału, ich 
właścicielami. Czy tego chcą, czy 

nie chcą. Następnie przez 20 lat 
będą obciążeni opłatą przekształce-
niową. Wyniesie ona tyle, ile wyso-
kość ostatnio uregulowanej rocznej 
opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego. Osoby fizyczne i prawne, 
które po przekształceniu wieczyste-
go użytkowania w prawo własności 
zdecydują się zapłacić jednorazowo 
całą 20–letnią sumę już w pierw-
szym roku, będą mogły skorzystać 
z bonifikaty w wysokości 60 proc. 
W kolejnych sześciu latach będzie 
ona systematycznie obniżana o 10 
proc. Jednak taka bonifikata odnosi 
się wyłącznie do gruntów, których 
właścicielem jest skarb państwa. 
Podobnych ulg będą mogły udzielać 
również samorządy, ich wysokość 
ustalą we własnym zakresie. 

Ustawa nie likwiduje jednak 
całkowicie instytucji zwanej “wie-
czystym użytkowaniem”. Spod 
jej rygorów wyjęto na przykład 
grunty gromadzone w powołanym 
rok temu do życia Krajowym Za-
sobie Nieruchomości, który ma 
pełnić rolę „państwowego banku 
ziemi”. Trafią do niego informa-
cje o gruntach, które należą do 
skarbu państwa. KZN stanie się 
wkrótce właścicielem setek tysięcy 
hektarów gruntów. Pod budowni-
ctwo mieszkaniowe przeznaczone 
zostaną nieruchomości spełniające 
warunki techniczne, ekonomiczne 
i przestrzenne. Będą one oddawane 
w użytkowanie wieczyste w otwar-
tym przetargu, a o ich nabycie lub 
użytkowanie wieczyste będą mogły 
ubiegać się wszystkie podmioty za-
interesowane budową mieszkań na 
wynajem. Dla wielu prawników 
definicja przekształcania w prawo 
własności wyłącznie gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe 
nie jest jednak jednoznaczna. 

Przekształcenie będzie bowiem 
następowało w granicach księgi 
wieczystej. Zdarza się jednako-
woż bardzo często, szczególnie na 
gruntach zabudowanych zasobami 
spółdzielczymi, że w KW ujętych 
jest kilka(naście) działek, z których 
tylko jedna  została zabudowana 
budynkiem mieszkalnym. Dla-
tego nasilają się próby wydziele-
nia jednego lokalu mieszkalnego 
w budynkach mających charakter 
usługowy czy hotelowy w nadziei 
na przekształcenie nieruchomości 
z mocy prawa. Zdaniem krytyków, 
wyjęcie KZS spod rygorów ustawy 
jest zaprzeczeniem idei likwidacji 
użytkowania wieczystego na tere-
nach mieszkaniowych. Mają nie-
stety sporo racji, bo albo coś się 
definitywnie likwiduje, albo nie. 
W ustawach powinno tworzyć się 
jak najmniej wyjątków, ponieważ 
sprzyjają one korupcji. 

Tymczasem punkt 1b, art. 15 
ustawy zawiera taki wyjątek. Zda-
niem sędziego Mirosława Gdesza 
z Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, prawnika specjalizującego się 
w prawie nieruchomości i autora 
wielu komentarzy na ten temat, 
wystarczyło przewidzieć w od-
niesieniu do nieruchomości KZN 
ustawowe prawo ich odkupu na 

iwona 
GRodzKa
Mieszkanka osiedla Kazury 
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przykład przez okres 15 lat w przy-
padku niezrealizowania projektu 
mieszkaniowego, a nie podtrzymy-
wanie na ułamku nieruchomości 
prawo użytkowania wieczystego.  
To jednak nie jedyny minus tej 
ustawy. Dużo prościej byłoby objąć 
jej zakresem wszystkie nierucho-
mości oddane w użytkowanie wie-
czyste na cel mieszkaniowy, to jest 
objęte stawką 1 proc. Byłoby to 
proste kryterium formalne, nie 
wymagające żadnej wykładni. Od-
woływanie się w ustawie przewi-
dującej automatyczny mechanizm 
przekształcenia do kryterium ma-
terialno-prawnego będzie rodziło 
trudności w jej stosowaniu. 

ekspresowe tempo
Ustawa powstawała w tempie 

ekspresowym i w wielkich bólach. 
Trudno byłoby zliczyć ilość popra-
wek wprowadzonych do projektu 
w okresie od 27 czerwca do 27 
lipca br. Przez zaledwie miesiąc 
odbyły się trzy czytania w Sejmie, 
przegłosowano całość projektu, 
przekazano go Senatowi, gdzie nie 
wniesiono żadnych poprawek i po-
łożono na biurku prezydenta RP. 
Akty prawne tworzone w takim 
tempie często zawierają błędy i nie-
spójne zapisy. Dlatego użytkownicy 
wieczyści, w tym wielkie spółdziel-
nie mieszkaniowe, jak na przykład 
mokotowska SM „Służew nad Do-
linką”, w której łączna liczba człon-
ków zamieszkujących w osiedlach 
wynosi 7140, liczyli na wcześniej-
sze i bardziej korzystne finanso-
wo przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 
Taką możliwość daje im uchwała 
Rady Warszawy podjęta w dniu 8 
czerwca ub.r. “w sprawie określe-
nia warunków udzielania bonifikat 
i wysokości stawek procentowych 
opłat za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości dla osób 

fizycznych i spółdzielni mieszka-
niowych”. 

Podjęta uchwała opiera się co 
prawda na starej sejmowej ustawie 
z 2005 r., ale nadal jest w mocy, 
ponieważ nowa ustawa z roku 2018 
nie znosi jej całkowicie, tylko ją 
zmienia.  Zapisy zaproponowane 
w czerwcowej uchwale rady mia-
sta wzbudziły entuzjazm wszyst-
kich użytkowników wieczystych 
gruntów stanowiących własność 
gminy Warszawa, szczególnie kil-
kusettysięcznej rzeszy stołecznych 
spółdzielców. Bo “wyrażenie zgody 
na udzielenie 95 proc. bonifikaty 
osobom fizycznym i spółdzielniom 
mieszkaniowym od opłaty z tytułu 
przekształcenia... i aż 99 proc. boni-
fikaty w przypadku jednorazowego 
wniesienia opłaty za cały 99–letni 
okres użytkowania wieczystego” 
musiało wywołać euforię. Jak się 
dzisiaj okazuje, przedwczesną. 

Z wnioskiem o przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
mogą wystąpić do miasta osoby 
prawne i fizyczne będące w dniu 
13 października 2005 r. użytkow-
nikami bądź współużytkownika-
mi wieczystymi nieruchomości 
stanowiącej własność gminy War-
szawa. Współużytkownicy wieczy-
ści mogą wystąpić z wnioskiem 
o przekształcenie, o ile suma ich 
udziałów w nieruchomości wynosi 
co najmniej połowę. Poza osobami 
fizycznymi i osobami prawnymi 
istnieją tzw. ułomne osoby prawne, 
czyli jednostki organizacyjne nie-
będące osobami prawnymi, którym 
ustawa przyznaje zdolność praw-
ną. Z żądaniem mogą wystąpić też 
następcy prawni wyżej wymienio-
nych osób. 

Przekształceniu podlegają także 
garaże. Garażem jest pomieszcze-
nie przystosowane do przechowy-
wania samochodów, motocykli, 
rowerów, itp. Nie są garażami 
budowle o innym przeznaczeniu 

gospodarczym, jak szopy, komór-
ki, warsztaty, a także „blaszaki”, 
czy same miejsca parkingowe. Te 
ostatnie nie spełniają przesłanki 
obiektów budowlanych w rozumie-
niu prawa budowlanego. Garaż nie 
musi być powiązany z budynkiem 
mieszkalnym. 

znaleźć się na swoim
Już w lipcu ubiegłego roku spół-

dzielczy prawnicy żwawo wzięli się 
do roboty. SM “Służew nad Dolin-
ką”, która wyłożyła grube miliony 
złotych na modernizację starych 
zasobów oraz inwestycje służące 
poprawie jakości zamieszkiwania, 
w terminie złożyła w urzędzie wy-
magane dokumenty. Nic w tym 
dziwnego, że podmiot reprezen-
tujący ponad 7 tysięcy członków, 
z których kieszeni sfinansowano 
wielomilionowe modernizacje oraz 
inwestycje, czyniąc tym samym 
z tej spółdzielni prawdziwe miesz-
kaniowe cacko, chce jak najszybciej 
znaleźć się na swoim i raz na za-
wsze odciąć się od zachłannego mia-
sta, podnoszącego systematycznie 
i wedle własnego widzimisię opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego. 

Przeprowadziliśmy rekonesans 
w ursynowskich i mokotowskich 
spółdzielniach mieszkaniowych. 
Nie doszukaliśmy się nawet jed-
nego przypadku wszczęcia po-
stępowania administracyjnego, 
mającego na celu przekształcenie 
użytkowania wieczystego gruntów 
spółdzielczych we własność. Jeśli 
ktoś zna taki przypadek, prosimy 
o kontakt z redakcją “Passy”.

Czemu nie wszczyna się postępo-
wań i przetrzymuje wnioski w prze-
pastnych szufladach dzielnicowych 
urzędów? Ponieważ wszczęcie po-
stępowania, automatycznie urucha-
mia terminy z kodeksu postępowa-
nia administracyjnego (zakończe-
nie postępowania decyzją w ciągu 
miesiąca, a w sprawach szczególnie 

trudnych w dwa miesiące). Więc 
najlepiej trzymać dokumenty w szu-
fladzie i tym samym mieć petenta 
w szachu, któremu nie pozostaje 
nic innego niż grzecznie czekać na 
łaskawość urzędu. Prawdopodob-
nie będzie to czekanie w nieskoń-
czoność, bo wszystko wskazuje na 
to, iż uchwała z czerwca ubiegłego 
roku była ze strony mającej w ra-
dzie miasta bezwzględną większość 
Platformy Obywatelskiej ruchem 
populistycznym, który miał na 
celu wyprzedzenie projektu ustawy 
autorstwa PiS i przedstawienie się 
stołecznemu pospólstwu jako do-
broczyńca. Mówi się, że powodem 
zastoju są braki kadrowe w dziel-
nicach. To zakrawa na ponury żart, 
ponieważ Warszawa dzierży nie-
chlubny rekord, jak idzie o liczbę 
urzędników. Jest ich około 8 tysięcy.

dziwna opieszałość
Są jednak spółdzielnie, które 

nawet w przypadku uruchomie-
nia realizacji zapisów uchwały 
Rady Warszawy o przekształceniu, 
nie mogłyby skorzystać z jej do-
brodziejstw i muszą czekać do 1 
stycznia, by uwłaszczyć się z mocy 
prawa, ale na gorszych warunkach 
finansowych. Są to te spółdziel-
nie, które przed październikiem 
2005 r. nie potrafiły uzyskać od 
miasta statusu wieczystego użyt-
kownika. Częściowo przez opiesza-
łość urzędów, częściowo na własne 
życzenie. Jest ich na Ursynowie 
kilka, ale nie będziemy wymieniać 
nazw, by nie wywoływać niepoko-
jów. Opieszałość urzędów może być 
usprawiedliwieniem dla prezesów 
spółdzielni. Znane są bowiem przy-
padki, że miasto latami uporczy-
wie odmawiało przystąpienia do 
podpisania umowy o użytkowaniu 
wieczystym dla spółdzielni miesz-
kaniowych posiadających prawo 
dzierżawy na czas określony. 

Jest jednak na Ursynowie spół-
dzielnia, która w opacznie pojmo-
wanym interesie, z fałszywie poj-
mowanej oszczędności, nie ubie-
gała się status użytkownika wie-
czystego, trwając na dzierżawach 
na czas określony. Opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania wynoszą 
bowiem 1 proc. wartości gruntu, 
a z tytułu dzierżawy okresowej 
0,5 proc. Brak rozsądku zarządu, 
czy kolejnych zarządów objawia się 
dzisiaj tym, że spółdzielnia ta nie 
może złożyć do miasta wniosku 
o przekształcenie na dużo korzyst-
niejszych warunkach, niż daje sej-
mowa ustawa. 

Uchwała Rady Warszawy 
z czerwca 2017 r. jest dla użytkow-
ników wieczystych, szczególnie 
tych zrzeszonych w wielkich spół-
dzielniach mieszkaniowych, praw-
dziwym dobrodziejstwem. Można 
się bowiem uwłaszczyć niewielkim 
kosztem. I jest to pewnego rodzaju 
akt sprawiedliwości dziejowej, po-
nieważ użytkownicy wieczyści wy-
łożyli z własnych kieszeni ogrom-
ne pieniądze na unowocześnienie 
zaniedbanej w czasach realnego 

socjalizmu infrastruktury. Kolejne 
miliony poszły na modernizację 
starych zasobów i nowe inwesty-
cje. Tak było m. in. w przywołanej 
wyżej SM “Służew nad Dolinką”.  
W 2007 r. na terenie osiedla wybu-
dowany został stadion sportowy. 
Nowoczesny obiekt  posiada boisko 
do piłki nożnej z nawierzchnią tar-
tanową oraz dwa boiska do siat-
kówki z nawierzchniami trawiastą 
i piaskową. W 2013 r. w sąsiedztwie 
boisk została wybudowana siłownia 
plenerowa dla dorosłych. W 2015 
r. po 10 miesiącach intensywnych 
prac związanych z budową obiektu 
zainaugurowało swoją działalność 
Przedszkole Małego Kopernika przy 
ul. Batuty 7B. Wybudowana z włas-
nych środków i na własnym terenie 
placówka działa jako przedszkole 
publiczne. To tylko kilka z wielu in-
westycji zrealizowanych na terenie 
tej prężnie działającej spółdzielni. 
Czy tak rzutkiemu użytkownikowi 
wieczystemu nie należy się uwłasz-
czenie z maksymalną bonifikatą?

Tymczasem miasto przedsta-
wiło użytkownikom wieczystym 
ciastko, po czym zamknęło je za 
pancerną szybą, by nikt nie mógł 
go skonsumować. Gdzie tu sens, 
gdzie logika? Czemu tak społecz-
na uchwała nie jest realizowana? 
Czemu poza tygodnikiem „Passa” 
nikt o to nie pyta? Wiele miast już 
dawno poszło swoim mieszkańcom 
na rękę. W sąsiednim Legionowie 
przekształcono we własność aż 99 
proc. terenów będących we wieczy-
stym użytkowaniu. Podobnie jest 
w Łodzi i kilku innych dużych 
miastach. Władze Warszawy wy-
mawiają się brakami kadrowymi. 
Jest to mydlenie oczu. W dobie 
cyfryzacji urzędnik ma wszyst-
kie dane w komputerze i nie musi 
biegać do archiwum, by szperać 
w segregatorach zalegających na 
piętrowych półkach. Tę uchwałę 
można było przez rok zrealizować 
przynajmniej w 50 proc. Z naszej 
wiedzy wynika, że zrealizowano ją 
może w kilku procentach.

Jedno jest pewne: na opieszało-
ści stołecznego samorządu warsza-
wiacy mogą stracić miliony. Mogli 
bowiem uwłaszczyć się za 5 proc. 
wartości gruntu, a zostaną uwłasz-
czeni z mocy prawa za 40 proc. 
To zasadnicza różnica. Wszelkie 
znaki na niebie i ziemi wskazu-
ją, że opieszałość w realizowaniu 
uchwały jest przez władze Warsza-
wy kontrolowana. To była operacja 
przemyślana, o podłożu zdecydo-
wanie populistycznym, mająca za 
cel przedstawienie rządzących mia-
stem radnych PO jako dobroczyń-
ców. Z góry jednak założono, że 
realizacji poszczególnych zapisów 
nie będzie, by nie uszczuplać wpły-
wów do miejskiej kasy z tytułu 
opłat za użytkowanie wieczyste, 
które szacuje się na ponad 30 proc. 
wszystkich rocznych wpływów do 
budżetu. Takie krętactwo może zo-
stać surowo ukarane w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych.   

tadeusz PoRębsKi

kowanie wieczyste  
się we własność
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władze miasta przyjęły 
strategię rozwoju warszawy, 
której horyzont czasowy 
ma wyznaczać rok 2030 
(stąd #warszawa2030). czas 
wyborów samorządowych to 
dobry moment, aby dokonać 
recenzji tego zwięzłego 
dokumentu, który może 
wpłynąć na kierunek zmian 
w stolicy Polski.

Prace na aktualizacją strategii 
trwały od jesieni 2015 roku. 
Chyba jeszcze nigdy miasto nie 

włożyło tyle wysiłku, aby włączyć 
mieszkańców na taką skalę w pro-
ces przygotowywania miejskiego 
dokumentu, co w tym przypadku. 
Opracowanie treści strategii po-
dzielono na kilka etapów: wizja, 
diagnoza, cele, monitoring i rea-
lizacja. Do wspólnych prac zapro-
szono mieszkańców, przedsiębior-
ców i ekspertów. Utworzono pięć 
grup roboczych. Zrealizowano 3 
debaty i 1 konferencję oraz kil-
kadziesiąt mniejszych wydarzeń. 

Przeprowadzono badania opinii 
publicznej, panele eksperckie i ana-
lizy statystyczne.

To wszystko zasługuje na po-
chwałę i szacunek. Widać, że po-
mysłodawcom aktualizacji strategii 
zależało, aby ostateczny dokument 
otrzymał należną rangę nie tylko 
dlatego, że będzie nosił nazwę 
„strategia”. Ta ranga miała wyni-
kać również, a może przede wszyst-
kim, z tego, że powstał w szerokiej 
dyskusji wszystkich interesariuszy 
i jest wynikiem konsensusu.

co z treścią?
Na pierwszy rzut oka strategia 

#Warszawa2030 jest interesującym 
dokumentem. Czyta się go dobrze 
i trudno zarzucić mu niedociągnię-
cia i braki. W opisanej tam Warsza-
wie chce się żyć: mieszkać, praco-
wać i wypoczywać.

Jednak drugie czytanie doku-
mentu, a także bardziej szczegóło-
wa analiza jego treści zmusiła mnie 
do zastanowienia się nad pytaniem: 
po co jest ten dokument? jaki jest 

cel tworzenia strategii? w czym ona 
ma pomóc Warszawie?

W moim odczuciu strategia roz-
woju naszego miasta powinna wy-
znaczać wizję Warszawy, w jakiej 
chcemy jako wspólnota samorządo-
wa żyć za kilkanaście lat. Ambitną 
wizję, którą niekoniecznie musi-
my osiągnąć w 100 procentach. Bo 
ważniejsze jest w tym wypadku 
samo dążenie do jej realizacji niż 
jej pełne zrealizowanie; gonienie 
króliczka niż jego złapanie. Czy 
strategia #Warszawa2030 oferuje 
taką wizję? Na pierwszy rzut oka – 
tak. Po głębszej analizie – nie.

Przyjęty w maju 2018 r. przez 
stołecznych radnych dokument 
to w dużej mierze oddanie stanu 
dzisiejszej Warszawy i już obec-
nych w naszym mieście trendów. 
To, co zapisane jest w strategii do 
2030 roku, już dziś się dzieje, choć 
– co oczywiste – nie jest jeszcze 
w pełni zrealizowane. Cztery cele 
strategiczne obecne w dokumen-
cie to: Odpowiedzialna wspólnota, 
Wygodna lokalność, Funkcjonalna 

przestrzeń, Twórcze środowisko. 
W każdym z tych 4 obszarów wiele 
się dzieje: trochę za sprawą świado-
mej polityki miasta, trochę dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu czę-
ści mieszkańców, trochę za sprawą 
trendów o charakterze globalnym.

warszawa niczym elon musk
Te cztery cele strategiczne, poza 

kilkoma drobiazgami, nie oferują 
nic, czego dziś nie ma w War-
szawie. To nie jest wizja rozwoju 
miasta na kilkanaście lat w przód 
w świecie, który gna z prędkością 
światła. Najbliższe kilkanaście lat 
to – dla Warszawy – musi być czas 
pogodni i zmniejszania dystansu 
do światowych metropolii. Nowy 
Jork, Barcelona, Londyn, San Fran-
cisco Szanghaj, czy bliższe nam do 
porównań Berlin, Wiedeń Kopen-
haga, Sztokholm, Oslo – te wszyst-
kie miasta, choć stoją na bardzo 
wysokim poziomie rozwoju, chcą 
dalej przyspieszać.

Aby pójść ich drogą, nie wy-
starczy grzeczna strategia, którą 

czyta się łatwo, lekko i przyjemnie. 
Strategia, którą wszyscy od razu 
pokochają, a radni bez sprzeciwu 
przyjmą w głosowaniu. Warszawa 
potrzebuje na najbliższe kilkana-
ście lat strategii kontrowersyjnej, 
wyrazistej, ambitnej. Strategii, 
z której nieżyczliwi naszemu mia-
stu będą się śmiali, ale której rea-
lizacja będzie krokiem milowym 
w historii stolicy Polski.

Gdyby Elon Musk nie miał 
marzeń o wysłaniu człowieka na 
Marsa, to pewnie nie zrealizowa-
łaby w krótkim czasie swoich wiel-
kich projektów: PayPal (serwis płat-
niczy), Tesla Motors (samochody 
elektryczne z górnej półki), Solar-
City (energetyka odnawialna) oraz 
SpaceX (podbój kosmosu). Warsza-
wa też potrzebuje marzeń.

w obecnej kadencji 
samorządu rozpoczęto 
budowę aż czteropasmowej 
drogi prowadzącej do ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych, 
powstającego w okolicach 
Górki Kazurki. 

Budowa takiej drogi w tym 
miejscu jest decyzją niewłaś-
ciwą i od początku budzącą 

sprzeciw przeważającej liczby 
mieszkańców. Budowa tak szero-
kiej drogi nie pasuje do charakte-
ru Górki Kazurki i jej otoczenia. 
Ponadto w przyszłości ma powstać 
na przedpolu Lasu Kabackiego Park 
im. Cichociemnych Spadochronia-
rzy AK obejmujący również Górkę 
Kazurkę, zwaną też również Wzgó-
rzem Trzech Szczytów. Koszt rea-
lizacji 150 m drogi zadania został 
oszacowany na prawie 3 mln zł.

Kiedy w roku 2016 informa-
cje o takiej inwestycji pojawiły 
się w publicznej przestrzeni, jako 

przedstawiciele społeczności lokal-
nej zadawaliśmy pytania, po co 
budować tak szeroką drogę, która 
nie jest planowana jako drogowe 
połączenie z ul. Pileckiego. Zosta-
ła uruchomiona społeczna pety-
cja, którą poparło kilkaset osób. 
W sprawę zaangażowali się nie-
którzy radni i mieszkańcy, odbyła 
się także nadzwyczajna sesja rady 
dzielnicy. Podjęto próby zorgani-
zowania konsultacji społecznych 
– nie zostały one jednak prze-
prowadzone, mimo iż w 2014 r. 
burmistrz dzielnicy Robert Kempa 
takie obiecywał. 

Brak konsultacji uważam za 
podstawowe zaniedbanie. Gdyby 
takie konsultacje się odbyły na po-
czątku planowania inwestycji, by-
łoby jasne, że budowa tak szerokiej 
drogi w tym miejscu jest nieuzasad-
niona. Kiedy mieszkańcy w 2016 r. 
chcieli zmienić projekt drogi (zwę-
żenie jej do jednego pasa) burmistrz 
nie zgodził się, argumentując, że 

nie ma na to czasu. Minęły dwa lata 
a inwestycja nie jest zakończona, 
wywołuje żarty w internecie. Do-
datkowo, przecież zmiana projektu 
spowodowałaby, że koszt budowy 
drogi byłby mniejszy, część pienię-
dzy można by było wydać na inne 
cele. 

Realizacja Belgradzkiej-bis w pro-
ponowanej przez zarząd dzielnicy 
formule doprowadziła do niepo-
trzebnej wycinki wielu drzew oraz 
zniszczenia terenów zielonych. Tak 
szeroka droga w tym miejscu zupeł-
nie nie pasuje do otoczenia. Część 
terenu znajduje się w warszawskim 
obszarze chronionego krajobrazu, 
a obok w przyszłości ma powstać 
oczekiwany przez mieszkańców 
duży Park im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy AK.

W otoczeniu Górki Kazurki 
może powstać na terenie parku 
kompleks sportowy – bieżnia lek-
koatletyczna z pełnowymiarowym 
boiskiem piłkarskim, ścieżka 

edukacyjna poświęcona pamięci 
Cichociemnych, tereny wypoczyn-
kowe dla starszych osób, place 
zabaw, tereny do uprawiania nor-
dic walking, itd. Obecnie powstaje 
pumptrack.

Realizacja tej inwestycji jako 
łącznika Belgradzkiej z Pileckie-
go spowodowałaby nieodwracalne 
zmiany dla okolicy Kazury, za-
mieniając jej sporą część w beto-
nowo-asfaltową pustynię, ze stra-
tą dla wspomnianego Parku im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy 
AK. Stracą na tym również miesz-
kańcy osiedla przy ulicy Kazury. 
Byłoby to bardzo niekorzystne dla 
zdrowia mieszkańców Kazury oto-
czonych od północy Południową 
Obwodnicą Warszawy w dodatku 
bez filtrów, a od południa ruchli-
wą, dwujezdniową Belgradzką-bis.

Jako mieszkaniec tej okolicy nie 
wierzę, że chodzi tylko o drogę 
do ośrodka dla osób niepełno-
sprawnych, bo nie budowano by 

wtedy aż takiej arterii. Niby po 
co? Burmistrz mówił, że jest to 
wymagane przepisami, ale to jest 
nieprawda, co wielokrotnie wyka-
zywaliśmy. Naszym zdaniem cho-
dzi o to, aby pod Lasem Kabackim 
uruchomić możliwości kolejnej 
zabudowy i w przyszłości o połą-
czenie Belgradzkiej-bis z ul. Pile-
ckiego. Dlatego też, ja, czy inne 
osoby, chcieliśmy doprowadzić do 
zmiany projektu, aby po prostu 
skala tej drogi, aż tak nie razi-
ła w kontekście spokojnego cha-
rakteru osiedla Kazury. Niestety 
obecny burmistrz Robert Kempa 
z Platformy Obywatelskiej całko-
wicie zignorował nasz głos. 

Belgradzka-bis: wyrzucone pieniądze w błoto!

Warszawa niczym elon Musk
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