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BIULETYN 
KABACKI

WIERZYMY W POSIADANIE WPŁYWU!
Jeśli mają Państwo pomysł, jak możemy 

uczynić nasze sąsiedztwo lepszym lub widzą 
coś co wymaga interwencji, zapraszamy    
do kontaktu. Nie obiecujemy, że jesteśmy 
w stanie rozwiązać 
każdy problem, ale 
na pewno każdemu 
poświęcimy maksi-
mum uwagi! 

najwyższa, a sąsiedzkie relacje są najgłębsze. 
Chcemy aby inne dzielnice, mogły czerpać     
z naszych najlepszych wzorców. To jest to, co 
przyświeca naszym wszystkim działaniom. 
To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kilka 
lat temu powołaliśmy do życia stowarzysze-
nie PROJEKT URSYNÓW.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszym 
numer biuletynu tworzonego przez 
mieszkańców Kabat dla mieszkańców Kabat. 
Będziemy w nim pisać o najważniejszych 
zagadnieniach dotyczących południowej 
części naszej dzielnicy.

Wierzymy w posiadanie wpływu! 
Wierzymy w to, że zwłaszcza na lokalnym 
poziomie, możemy „brać sprawy w swoje 
ręce”. Chcemy kształtować rzeczywistość 
Ursynowa, zgodnie z naszym głównym 
hasłem „Ursynów stolicą Warszawy!”. Tak 
jak Warszawa ma wobec innych regionów 
Polski szczególne zadanie, tak chcemy żeby 
Ursynów pełnił szczególną rolę wobec      
innych dzielnic Stolicy. 

Chcemy doprowadzić do tego, żeby 
Ursynów był dzielnicą, w której mieszka się 
najwygodniej, jakość usług publicznych jest

Kamil Orzeł

RELAKSOWA - JESZCZE BĘDZIE NORMALNIE
- Tak dla zawrotek na Relaksowej, nie dla 

żmudnego meandrowania po osiedlowych 
uliczkach Kabat - to głos mieszkańców 
naszej dzielnicy. Razem możemy więcej, 
dlatego ruszamy z petycją internetową!

Ulica Relaksowa przez lata była jedną 
z wielu uliczek na Kabatach Wschod-
nich. Mieszkańcy pobliskich osiedli 
dojeżdżali nią do swoich domów, a nieliczni 
kierowcy uciekali do Powsina przez „wąskie 
gardło” ul. Podgrzybków. Po otwarciu 
Rosnowskiego – wszystko się zmieniło.  
Miejsca na Relaksowej zaczęło brakować,
więc rozpoczęto budowę drugiej nitki. 

Projektanci zapomnieli jednak o po-
trzebach mieszkańców pobliskich osiedli. 
Dawniej, wyjeżdżając na Relaksową kie-
rowcy mogli skręcić w lewo – niezależnie 
czy włączali się do ruchu ze Starych 
Kabat, czy ulic Iwanowa-Szajnowicza 
bądź Chodorowskiego. Teraz, dwie 
jezdnie przetnie pas zieleni, więc taki 
manewr nie będzie już możliwy. Dodat-
kowo, na najbliższych skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną (z Wąwozową 
oraz Rosnowskiego) nie przewidziano 
możliwości zawracania. To podburzyło 
mieszkańców, bo decyzja zmusza ich 
do meandrowania po osiedlowych

uliczkach – takich jak Zaruby, Dembego
czy Kabacka. Za każdym razem musieliby 
nakładać kilkaset metrów, co jest absur-
dem. Ulica Relaksowa ma służyć w pier-
wszej kolejności mieszkańcom Kabat, 
dopiero potem kierowcom z Wilanowa oraz 
Konstancina-Jeziorny. 

Właśnie dlatego uruchomiliśmy konsul-
towaną z mieszkańcami petycję internetową. 
Czego się domagamy?

1. Wprowadzenia możliwości zawraca-
nia na skrzyżowaniach ulic Relaksowej            
z Wąwozową oraz Rosnowskiego. Na 
obu tych przecięciach powstaną pasy do 
skrętu w lewo oraz sygnalizacja świetlna.

2. Budowy zjazdu i wjazdu na Relaksową 
z dróg podporządkowanych, zloka-
lizowanych po zachodniej stronie.

Można ją podpisać na specjalnie przygo- 
towanej platformie kabaty.internetowe.pl. 
Wierzymy, że razem możemy kształtować 
ursynowską rzeczywistość i sprawiać, by głos 
m i e s z k a ń c ó w 
był dobrze słysza 
-ny w ratuszu.

Bartłomiej Dąbal

PODPISZ PETYCJĘ W SPRAWIE ULICY RELAKSOWEJ!
www.kabaty.internetowe.pl
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Chcesz dostawać najnowsze informacje o tym co ciekawego dzieje się na Kabatach? 
 Wyślij wiadomość “informacja” na kontakt@projektursynow.org.

Walka o Galerię Kabaty rozsądnych 
rozmiarów trwa. Jako PROJEKT URSYNÓW 
chcemy, żeby nowoczesny budynek han-
dlowy służył mieszkańcom Kabat, oraz co 
ważniejsze, był im przyjazny.

Co jako pierwsze przychodzi nam na 
myśl, kiedy mówimy Kabaty? Jedni wskażą 
Las Kabacki, inni metro, jeszcze inni opiszą 
je, jako spokojną i przyjazną mieszkańcom 
okolicę. Sam mam do Kabat szczególnie 
duży sentyment, ponieważ tutaj chodziłem 
do szkoły, wychowałem się i poznałem wielu 
przyjaciół. Niestety coraz częściej pierwszą 
myślą związaną z Kabatami nie jest żadne 
z przytoczonych wcześniej skojarzeń, ale 
twór zwany „Galerią Kabaty”, który   prze- 
czy unikalnej, spokojnej atmosferze, z jaką 
my, jako mieszkańcy utożsamiamy naszą 
część Ursynowa. 

PETYCJĄ W GALERIĘ
21 lutego minął termin składania 

uwag i wniosków do kolejnej już pro-
cedury wydania decyzji środowiskowej 
dla inwestycji Galeria Kabaty. Zorgani-
zowana przez PROJEKT URSYNÓW pety-
cja punktująca irracjonalność tej roz-
budowy, dzięki wsparciu mieszkańców 
nie przeszła bez echa w Biurze Ochrony 
Środowiska. Najlepiej świadczy o tym fakt, 
że na nasze oficjalne zapytanie o całkowitą 
liczbę uwag i wniosków, jakie wpłynęły do 
BOŚ, urząd udzielił odpowiedzi, w której 
stwierdza, że dopiero do 1 maja... upora 
się z ewidencjonowaniem ich wszystkich. 
Ale po kolei, przypomnijmy krótko, czym 
jest Galeria Kabaty i o co właściwie tyle 
szumu.

BURZLIWA HISTORIA GALERII
Temat budowy dużego centrum han-

dlowego w miejscu obecnego Tesco 
przy al. KEN 14 na Kabatach obecny jest 
w debacie publicznej na Ursynowie już 
od kilku lat. Możemy przyjąć, że wszys-
tko zaczęło się w roku 2008, kiedy to 
Rada Warszawy zmieniła współczynnik 
zabudowy działki, na której stoi Tesco 
i ustaliła go na poziomie 1,5 (stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do po- 
wierzchni działki). Tesco stworzyło projekt 
galerii handlowej rozmiarem porówny-
walnej do Galerii Mokotów, o wysokości 
28 metrów i odległej od sąsiednich osiedli 
o zaledwie 30 m. Zmiana współczynnika 
spowodowała rozpoczęcie starań przez 
inwestora o uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Wtedy to mieszkańcy Kabat dali 
wyraz swojemu niezadowoleniu za sprawą 
petycji, która zatrzymała tą irracjonalną 
inwestycję. Niestety nie na długo…

Od tego czasu, co około 3 lata temat 
powraca za sprawą inwestora, który 
składa nowe raporty o oddziaływaniu na 
środowisko do Biura Ochrony Środowiska, 
które są podstawą do wydania decyzji 
środowiskowej, po której już tylko krok 
do wydania pozwolenia na budowę.  Nie 
inaczej stało się w tym roku. Tesco po raz 
kolejny złożyło nowy raport licząc na po-
zytywne rozpatrzenie i „wypalenie” lokalnej 
społeczności tematem. Na szczęście i tym 
razem nie zawiedliśmy, jako mieszkańcy         
i wyraziliśmy swój ostry sprzeciw dotyczący 
budowy gigantycznego molocha na 
Kabatach, o czym pisałem we wstępie. 
Jednak osoby niezaznajomione z tematem 
mogą zapytać: o co tyle krzyku? Już śpieszę 
z wyjaśnieniem.

 O CO TYLE KRZYKU?
Powstanie tak dużego obiektu, jak pla-

nowana Galeria Kabaty niesie za sobą cały 
szereg zagrożeń dla nas, jako mieszkańców 
i nawet kusząca w pierwszej chwili 
perspektywa „zakupów pod ręką” nie jest 
w stanie mnie przekonać do budowy gale-
rii handlowej o przytoczonych wcześniej 
rozmiarach. Jak już wspominałem, osiedle 
Kabaty cechuje unikalny mieszkalno – 
rekreacyjny charakter. Powstanie olbrzymiej 
galerii niewątpliwie zmieni go na usługowo 
- handlowy o niespotykanej dotąd na 
Ursynowie skali. Trzeba wziąć pod 
uwagę fakt, że nie będzie to galeria 
o zasięgu lokalnym jak twierdzi inwestor, 
ale dzięki swoim rozmiarom i lokalizacji 

stanie się idealnym miejscem do 
zakupów dla mieszkańców innych
dzielnic i podwarszawskich miejscowości. 
Strach pomyśleć, jak mogą wyglądać ul. 
Wąwozowa, Rosoła czy al. KEN podczas
tłumnej „pielgrzymki” do nowej galerii (nie 
wspominając o metrze). 

Mówiąc o argumentach przeciwko 
budowie galerii w takiej skali warto zwrócić 
uwagę na fakt, że mieszkańcy okolicznych 
budynków narażeni są na spadek wartości 
swoich nieruchomości. 

CZY ISTNIEJE ALTERNATYWA?
Jako PROJEKT URSYNÓW, jesteśmy 

zdania, iż obecny hipermarket Tesco na 
Kabatach wymaga modernizacji i gorąco 
ją popieramy. Kabaty zasługują na nowo-
czesny, funkcjonalny obiekt handlowy, który 
będzie mógł spełnić potrzeby mieszkańców 
w sferze handlowo – usługowej, ale przede 
wszystkim obiekt, który będzie dostosowany 
rozmiarem i skalą do lokalnej charakterysty-
ki i potrzeb mieszkańców. Obecny projekt 
przedstawiony przez Tesco z pewnością 
taki nie jest. Pozostaje nam monitorować 
sprawę i wychodzić z coraz to no-
wymi inicjaty-
wami dążącymi 
do budowy ka-
meralnej Galerii 
Kabaty.

Łukasz Błaszczyk

(NIE)PRZYJAZNA GALERIA KABATY
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