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BIULETYN 
KABACKI

NASZ PROTEST. KŁĘBY DYMU NA ROSOŁA

przy kościele św. Ojca Pio. W sierpniu 
postulowaliśmy za uruchomieniem  
lewoskrętu z alei KEN w ul. Wąwozową. 

Tematy sygnalizowane przez 
mieszkańców szczegółowo opisywaliśmy w 
poprzednich wydaniach „Biuletynu 
Kabackiego”. W obydwu sprawach 
zebraliśmy ponad 300 podpisów. Niedługo 
zostaną przekazane dzielnicowemu 
ratuszowi oraz 
Zarządowi Dróg 
Miejskich.

podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie 
nie trudno. 

ŚWIATŁA OD GRUDNIA?
Petycję w sprawie przyspieszenia in-

westycji można podpisać na stronie 
kabaty.internetowe.pl. Według najśwież-
szych informacji od burmistrza dzielnicy: 
decyzja zezwalająca na budowę ma zostać 
wydana we wrześniu, a sygnalizacja po-
winna zostać włączona do grudnia. Musimy 
wywierać presję, by obietnica została do-
trzymana.

DWA MIESIĄCE, DWIE PETYCJE
W lipcu w godzinach porannych 

zbieraliśmy podpisy na bazarku przy 
Wąwozowej. Temat: budowa ronda 

Ajjj, działo się na Ursynowie! W ramach 
protestu „spaliliśmy” samochód przy 
Rosoła. To próba zwrócenia uwagi na nie-
bezpieczne skrzyżowanie przy Wąwozowej.

Przebudowa ulicy Rosoła (odc. od 
Wąwozowej do Jeżewskiego) miała 
rozpocząć się w te wakacje. Niestety ro-
boty stoją w miejscu, a najbardziej tracą 
na tym mieszkańcy. Bez włączonej syg-
nalizacji świetlnej pozostawiono bow-
iem skrzyżowanie Relaksowej, Rosoła  
i Wąwozowej. 

To efekt politycznych przepychanek na 
najwyższym szczeblu. Między burmistrzem 
Ursynowa i prezydentem Warszawy (z Plat-
formy Obywatelskiej) a wojewodą mazo-
wieckim (z Prawa i Sprawiedliwości). W tle 
źle przygotowane dokumenty przez dzielni-
cowy urząd i opieszałość wojewody w prze-
kazaniu dokumentów.

„PALENIE” MERCEDESA ZA NAMI 
Jako Projekt Ursynów, uznaliśmy, że 

kłótnie urzędników państwowych nie po-
winny wpływać na kwestie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Wszak przebudowa jednego 
z ważniejszych skrzyżowań na Kabatach to 
kwestia całkowicie apolityczna, a po asfalcie 
będą jeździli zwolennicy różnych partii.

Nasz protest odbył się 23 sierpnia. 
W słoneczny, czwartkowy poranek tuż przy 
skrzyżowaniu znalazł się zezłomowany mer-
cedes. Przekonywaliśmy, że przebudowa ul. 
Rosoła i włączenie świateł na skrzyżowaniu 
z Wąwozową powinny mieć miejsce jak 
najszybciej. 

Zdemolowany samochód, raca dymna 
w masce, kłęby dymu! Chcieliśmy jak naj-
dobitniej pokazać, co stanie się, jeżeli cały 
czas będziemy biernymi obserwatorami 
ping-ponga między wojewodą a mias-
tem. Brak świateł oznacza, że o stłuczkę 
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Pomimo niedawno zapowiedzianej roz-
budowy CH Ursynów przy ul. Płaskowickiej, 
nie ustaje temat budowy „drugiej Galerii 
Mokotów” na Kabatach. Jako PROJEKT 
URSYNÓW od lat zabiegamy o galerię 
handlową rozsądnych rozmiarów. Wszyst-
ko wskazuje na to, że zrobiony został ku 
temu pierwszy krok. 

Kilka miesięcy temu, jako stowa-
rzyszenie PROJEKT URSYNÓW wspólnie 

z mieszkańcami wysłaliśmy setki uwag 
i wniosków do Biura Ochrony Środowiska, 
dotyczących raportu środowiskowego, jaki 
złożył inwestor, starając się o pozwolenie 
na budowę Galerii Kabaty. Równolegle 
zabiegaliśmy o zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego (w skrócie MPZP), ograniczające 
wielkość budynku (przypomnijmy, że pier-
wotny projekt zakładał obiekt o kubaturze 
zbliżonej do Galerii Mokotów!). Efektem 

naszych działań, było podjęcie przez Radę 
Dzielnicy Ursynów w marcu br. uchwały 
dotyczącej zmian we wspomnianym planie, 
którą dalej miała zająć się Rada Miasta. Ze 
względu na bezczynność radnych miejskich 
w tej sprawie, na przełomie lipca i sierpnia 
zachęcaliśmy mieszkańców do wysyłania 
zapytań do przewodniczącej rady miasta 
z pytaniem, kiedy uchwała Rady Dzielnicy 
Ursynów będzie procedowana. Nasze apele 
pozostawały bez odpowiedzi, aż do teraz…

KOLEJNY KROK KU KAMERALNEJ GALERII KABATY

Bartłomiej Dąbal
b.dabal@projektursynow.org



WWW.PROJEKTURSYNOW.ORG PROJEKT URSYNÓW KONTAKT@PROJEKTURSYNOW.ORG

tach, rozbudowę istniejących szkół, czy 
znalezienie  miejsc na kolejne m.in. poprzez 
zmianę istniejących planów zagospoda-
rowania. 

Zadbajmy razem o wprowadzenie zajęć 
w szkołach tylko na pierwszą zmianę i 
zlikwidujmy lekcje do późna. Ursynów,  
a przede wszyst-
kim nasze dzieci, 
na to zasługuje. 

nauki o godzinie 12 i kończyć nawet o 19.
Dwuzmianowość, co podkreśla wielu 

rodziców, ma swoje istotne wady. Dzieci 
uczęszczające do szkoły na drugą zmianę, nie 
mają praktycznie możliwości uczestniczenia 
w zajęciach pozalekcyjnych, czy rozwijania 
swoich zainteresowań po szkole. Gros zajęć 
sportowych, lektoratów językowych, czy 
zajęć muzycznych odbywa się w godzinach 
popołudniowych. Nie lada wyzwaniem jest 
znalezienie dla nich porannej alternatywy.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Jak zaradzić temu problemowi? Jako 

PROJEKT URSYNÓW proponujemy m.in. 
budowę  kompleksu oświatowego na Kaba-

Łukasz Błaszczyk
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Wiele ursynowskich szkół jest skaza-
nych na dwuzmianowość. Nasze dzie-
ci często zostają przez to do późnych 
godzin w szkołach, co często jest dużym 
utrudnieniem dla rodziców oraz  barierą 
w rozwoju zainteresowań dzieciaków. 

Powodem dwuzmianowości w szkołach 
jest często brak odpowiedniej ilości sal 
do pomieszczenia tak dużej liczby klas. 
Efekt ten wzmaga niedawna reforma edu-
kacji, która dała się we znaki również na 
Ursynowie. Pomimo tego, powinniśmy 
szukać rozwiązań pozwalających zachować 
jedną zmianę w każdej szkole tak, aby 
żadne z dzieci nie musiało zaczynać

DWUZMIANOWOŚĆ NIE DLA URSYNOWA 

DECYZJA PREZYDENTA...
29 sierpnia do ursynowskiego ra-

tusza wpłynęło pismo od Prezydent m.st. 
Warszawy, w którym zwraca się ona z 
prośbą o zaopiniowanie przez Radę Dziel-
nicy Ursynów projektu uchwały Rady m.st. 
Warszawy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działki  
TESCO. 

...I POZYTYWNA OPINIA RADY URSYNOWA
Już 5 września Rada Dzielnicy Ursynów 

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
przygotowany przez miejskich radnych 
projekt uchwały. Tym samym ruszył proces  
zmian MPZP, którego finał, miejmy nadzieję, 
będzie pozytywny dla mieszkańców. 

PRESJA MA SENS 
Powyższa sytuacja pokazuje, że nasza presja 
zaczyna przynosić efekty. Co prawda jest to 
tylko pierwszy krok w procedurze zmiany 
planu, ale najważniejsze, że został zrobiony!
Pozostaje nam monitorować sprawę i dalej 
wspólnie z mieszkańcami zabiegać o nowo-
czesny, funkcjonalny obiekt handlowy, 
który będzie 
mógł spełnić 
potrzeby 
mieszkańców. 

Kamil Orzeł
k.orzel@projektursynow.org
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Chcesz dostawać najnowsze informacje o tym co ciekawego dzieje się na Kabatach?  
Wyślij wiadomość “informacja” na kontakt@projektursynow.org.

PROJEKT URSYNÓW - KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW 
powstało w 2015 roku, aby zrzeszać osoby 
aktywnie działające na Ursynowie. Jako 
grupa lokalnych pro aktywistów nieraz 
udowodniliśmy, że warto brać sprawy 
w swoje ręce. Kiedy w naszej dzielnicy 
pojawiają się problemy lub wyzwania za-
wsze reprezentujemy interes mieszkańców.

Słuchamy sąsiadów, stajemy po ich 
stronie oraz efektywnie wywieramy presję 
na decydentach jak chociażby w kwestii: 
budowy filtrów w tunelu południowej ob-
wodnicy czy przeciwdziałaniu zawężaniu 
ulic w naszej dzielnicy. Od trzech lat trzy-
mamy rękę na pulsie, a dzięki projek-
towemu sposobowi działania możemy 
skutecznie pomagać mieszkańcom. 

Są wśród nas zarówno ludzie młodzi 
jak i starsi, którzy od początku uczestni-
czyli w tworzeniu Ursynowa. Mamy różne 
zawody, różne pasje, różne poglądy, lecz 
łączy nas jedno – działanie! A konkret-
nie, działanie na rzecz Ursynowa.

Mamy różne zawody, różne pasje, różne 
poglądy, lecz łączy nas jedno – działanie! 
A konkretnie, działanie na rzecz Ursy-
nowa. To dla naszej dzielnicy, poświęcamy

swój wolny czas, aby z pasją i wytrwałością 
współtworzyć lokalną ojczyznę, która będzie 
barwnym i przyjaznym miejscem do życia.


