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Sprostowanie

„Sprostowanie nieprawdziwej informacji zawartej 
w artykule „Gra w zielone” opublikowanym w „Infor-
matorze Mazowsza” z dnia 10 maja 2022 roku, nr 4.

W artykule „Gra w zielone” opublikowano niepraw-
dziwą informację sugerującą, że na skutek uwagi 
burmistrza wniesionej do projektu miejscowego 
dla terenów w rejonie ulicy Orłów Piastowskich 
część  II obszar „A” została podniesiona wyso-
kość zabudowy do 24 metrów na działce nr 115. 
W rzeczywistości uwaga złożona do ww. projektu 
planu miejscowego dotyczyła ujednolicenia wyso-
kości zabudowy dla całych obszarów 1MW(U) 
i 2MW(U), czyli działek nr 132/7, nr 115 i części 
działki nr 147 w stosunku do uchwalonej już części 
planu miejscowego dla terenów poprzemysłowych. 
Wniesiona uwaga w takim kształcie nie została 
uwzględniona przez planistów.

Burmistrz Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego 
Warszawy Bogdan Olesiński”
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MAZOWSZEPOBIEGLI 
DLA NIEPODLEGŁOŚCI
BLISKO 10 TYS. ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW 
WYSTARTOWAŁO WCZORAJ W  WARSZAWIE 
W  32. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI. TO BIEGOWY 
REKORD POLSKI PO PANDEMII, NAJBARDZIEJ 
LICZNE ZAWODY BIEGOWE W TYM ROKU W POLSCE.

Godzina 11.11, wielotysięczny tłum biegaczek i biegaczy 
w białych lub czerwonych koszulkach po odśpiewaniu hymnu 
narodowego rusza na trasę 32. Biegu Niepodległości. Po prawej 
stronie jezdni białe koszulki, po lewej czerwone i aleją Jana 
Pawła II płynie w stronę centrum wielka, biało–czerwona rzeka.

Po kilkuset metrach czeka na nich 
w przedwojennej limuzynie sobowtór 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
A  potem już zaczyna się walka 
o  pokonanie 10 km. Jedni walczą 
o rekordy życiowe, liczą sekundy. Inni 
są dumni, że przebiegną tak długi 
dystans. Wszyscy cieszą się startem 
w biało-czerwonym biegu.

– Dziś świętujemy odzyskanie Niepod-
ległości przez Polskę. Jak ważny to 
dzień i jak ważna i krucha jest wolność 
i niepodległość rozumiemy jeszcze lepiej 
patrząc na to, jak o swoją niepodległość 
walczą Ukraińcy. Tym bardziej doce-
niajmy to, że możemy cieszyć się tak 
wspaniałym biegiem w wolnej Polsce
– mówiła przed startem wiceprezydent 
Warszawy Renata Kaznowska.

– Spotkaliśmy się dziś, aby uczcić pamięć tych, którzy poświęcili 
swoją krew i samych siebie. Dziękujemy, że w tak dużym gronie 
zdecydowaliście się spotkać z nami, aby oddać im hołd tak, jak 
lubicie najbardziej – na biegowo. Życzymy Wam powodzenia 
i dobrych kilometrów – mówił dyr. Fundacji Maraton Warszawski 
Marek Tronina.

Bieg zorganizowały fundacja razem z Aktywną Warszawą. 
To ostatnie tegoroczne zawody w ramach Triady Biegowej 
„Zabiegaj o pamięć” – w jej skład wchodzą dodatkowo Bieg 
Konstytucji 3 maja i Bieg Powstania Warszawskiego.

Na 32. Biegu Niepodległości do mety 
biegu głównego na 10 km dotarły aż 
9132 osoby. Do tego 355 osób, które 
startowały na skróconym dystansie 
w  formule Nordic Walking, a  także 
12 zawodników na wózkach i 3 startu-
jące w tandemach (wózek–biegacz). 
W wydłużonej do 1918 m Mili Niepodle-
głości pobiegło jeszcze 269 osób.

Wśród kobiet zwyciężyła Monika 
Andrzejczak – czas 33:00 Druga była 
Monika Jackiewicz – 00:33, a trzecia 
Emilia Mazek – 35:01

Wśród mężczyzn walka o zwycięstwo 
rozegrała się na fi niszu. Zwyciężył 
Krzysztof Gosiewski – 30:01, drugi był 
Artur Olejarz – 30:03, a trzeci Krzysztof 
Tschirsh – 30:36.Materiał prasowy Urzędu m.st. Warszawy
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MAZOWSZE WARSZAWA PRZYSZŁOŚCI

W POŁOWIE  PAŹDZIERNIKA  BR. W  GMACHU 
SEJMU RP ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PRASOWA 
POSŁA WŁADYSŁAWA T. BARTOSZEWSKIEGO (PSL) 
ORAZ PROF. LECHA JAWORSKIEGO (POROZUMIE-
NIE) DOTYCZĄCA ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA 
WARSZAWA PRZYSZŁOŚCI.

STOWARZYSZENIE, ZAŁOŻONE PRZEZ ŚRODOWI-
SKA REPREZENTOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW 
KONFERENCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERAĆ 
MA ROZWÓJ WARSZAWSKIEGO SAMORZĄDU, 
JEDNOCZEŚNIE TWORZĄC ALTERNATYWĘ DLA 
WIELKICH BLOKÓW POLITYCZNYCH, KTÓRE 
DOTYCHCZAS UCZESTNICZĄ W SPRAWOWANIU 
WŁADZY W STOLICY (PO–KO I PIS).

Czas, by Warszawa przestała być zakładnikiem polityki 
centralnej i  została przywrócona samorządowcom 
i mieszkańcom. Dlatego stworzyliśmy stowarzyszenie 
„Warszawa Przyszłości”, w którego skład wchodzą samo-
rządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy Warszawy. Mamy 
wiele pomysłów, wiele koncepcji i chcemy je realizować.

– oświadczył we wstępie konferencji prof. Władysław 
Teofil Bartoszewski.

Warszawa nie musi być zakładnikiem nie tylko władzy 
centralnej (nie musi być zarządzana przez kierownictwa 
polityczne partii, które funkcjonują w parlamencie), ale także 
nie musi być zakładnikiem dwóch współrządzących od lat 
w Warszawie bloków, czyli Platformy Obywatelskiej i PiS. 
To te dwa ugrupowania głównie współuczestniczą w spra-
wowaniu tych rządów, a my chcemy przedstawić wyborcom 
alternatywę – alternatywę popartą określoną wizją, alter-
natywę, która (mam nadzieję) uczestnicząc w rozwijaniu 
samorządu i w przyszłości także w sprawowaniu władzy 

w Warszawie – pozostawi po sobie coś więcej, niż tylko 
pieszą kładkę przez Wisłę i będzie myślała w kategoriach 
bardziej systemowych o  rozwoju Warszawy. W związku 
z  tym jesteśmy stowarzyszeniem, które jest też otwarte 
na inne środowiska, na środowiska które myślą w sposób 
samorządowy, które będą chciały ten samorząd rozwijać 
i zawsze pamiętać o mieszkańcach Warszawy a nie tylko 
przypominać sobie o nich od wyborów do wyborów. – powie-
dział prof. Lech Jaworski

Celem powstania stowarzyszenia jest między innymi 
przywrócenie realnych kompetencji radnym dzielnic 
i wybieranym przez nich burmistrzom. Warszawa składa 
się z 18 dzielnic. Różnią się one wielkością, liczbą miesz-
kańców, gęstością zaludnienia, specyfiką problemów, 
stanem infrastruktury. Mają też różne cechy, wyzwania 
i  oczekiwania. Jednak dzisiaj dzielnice Warszawy są 
zdalnie sterowane z dużego ratusza, a wybrani przez 
mieszkańców radni dzielnic nie mają żadnego znaczenia. 
(...) Potrzebna jest więc decentralizacja stołecznego samo-
rządu. Nie może być tak, że dyrektorzy biur urzędu miasta, 
którzy nie posiadają demokratycznego mandatu, decydują 
o losach 18 dzielnic Warszawy, a wybrani przez mieszkań-
ców radni dzielnic mają niewiele do powiedzenia. Zasada 
decentralizacji władzy publicznej ma szczególne znaczenie. 
Jest nieodłącznym elementem państwa demokratycznego. 
To właśnie z  tej zasady wyprowadzona zostaje zasada 
samorządu. Samorządu rozumianego przede wszystkim 
jako formy zdecentralizowanej administracji. – kontynuował 
prof. W. T. Bartoszewski

Projektów decentralizacji władzy w Warszawie jest kilka 
i one pojawiają się przez cały czas odkąd Platforma Oby-
watelska poszła po władzę w 2006 r. – przypominam, że 
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MAZOWSZE

20. EDYCJA FESTIWALU FILMÓW 
O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ 
KAMERA DAWIDA

PO startowała pod hasłami decentralizacji miasta. Ja w to 
wtedy bardzo głęboko wierzyłem, byłem współautorem 
(i to znacznym stopniu) pierwotnej wersji Statutu miasta 
stołecznego Warszawy, który mimo zapisów Ustawy war-
szawskiej jakieś mechanizmy decentralizacji wprowadzał. 
Okazało się, że zaraz po tym jak objęto władzę w Warszawie 
zapomniano o  tym pomyśle i  traktowano dzielnice jako 
strefy oddziaływania politycznego. Wreszcie należałoby 
z tym skończyć, bo od wielu lat – mimo licznych obietnic 
nic się nie zmieniło. My chcemy wreszcie dokonać zmiany 
w tym zakresie, bo np. burmistrz nie jest nawet pracodawcą 
dla swoich pracowników i nie może ludzi zatrudniać, nie 
może ludzi zwalniać. To są kuriozalne rozwiązania. – dodał 
prof. L. Jaworski

Kamera Dawida to najstarszy i największy tego typu festiwal 
w Polsce, a także jeden z pierwszych w Europie. To przegląd 
najnowszego kina fabularnego i dokumentów poruszających 
szeroko rozumianą tematykę żydowską. W tym roku festiwal 
odbędzie się między 14 a 30 listopada.

Jubileuszowa 20. edycja festiwalu odbędzie się w formie 
hybrydowej. Pokazy stacjonarne planowane są w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN oraz w Kinogramie w Fabryce 
Norblina. Z kolei od 21 do 30 listopada odbędzie się inter-
netowa odsłona festiwalu na Vod.Warszawa.

W programie festiwalu znalazły się retrospektywy uznanych 
twórców fi lmowych oraz stałe sekcje tematyczne takie jak: 
współczesne kino izraelskie, kino niemieckie o tematyce 
żydowskiej, przedwojenne kino jidysz, krótkie formy.

Festiwal to także Międzynarodowy Konkurs Fabuł i Dokumentów. 
Jury przyzna Kamery Dawida w następujących kategoriach: 
Najlepszy Film Festiwalu, Najlepsza Fabuła Pełnometrażowa, 
Najlepszy Dokument Pełnometrażowy, Najlepsza Fabuła 
Krótkometrażowa i Najlepszy Dokument Krótkometrażowy.

Podczas festiwalu zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszą-
cych, m.in. warsztaty fi lmowo–kulinarne, pokazy edukacyjne 
i warsztaty fi lmowe dla szkół, wystaw, webinar i koncert 
z muzyką z serialu „Król”.

W trakcie 19 dotychczasowych edycji zaprezentowanych 
zostało ponad 600 fi lmów z blisko 30 krajów, a nagrody były 
przyznawane produkcjom, które później były doceniane na 
największych światowych festiwalach, zdobywały między 
innymi Oscary i Złote Lwy. Co roku do Kamery Dawida dołącza 
kilka tysięcy widzów, którzy poznają w ten sposób historię, 
kulturę i współczesne życie Żydów z Polski i całego świata.

Więcej informacji znajduje się na stronie: wjff.pl.
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POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI 
WYSTAWIA FAKTURĘ ZA RZĄDY PIS–U

POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI 
WYSTAWIA FAKTURĘ ZA RZĄDY PIS–U

MAZOWSZE

NA DRZWIACH BIUR POSELSKICH PRAWA 
I SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEDSTAWICIELE POLSKI 
2050 SZYMONA HOŁOWNI NAKLEILI FAKTURY 
ROZLICZAJĄCE OSTATNIE 7 LAT RZĄDÓW ZJED-
NOCZONEJ PRAWICY. TO FAKTURA NA PONAD 
318,5 MILIARDA ZŁOTYCH ZA WSZYSTKIE 
NADPROGRAMOWE WYDATKI. „OBIECUJEMY ROZ-
LICZENIE Z TYCH WYDATKÓW, MAMY NADZIEJĘ, 
ŻE SZYBCIEJ NIŻ ZA ROK” – MÓWIĄ PRZEDSTA-
WICIELE POLSKI 2050 SZYMONA HOŁOWNI.  

Faktura za rządy PiS to ogólnopolska akcja partii Polska 
2050 Szymona Hołowni, która odbyła się w  październiku br. 
W całej Polsce przedstawiciele ugrupowania na drzwiach 
biur posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości rozwieszą 
wydrukowaną tabelę z wyliczeniami nadprogramowych 
wydatków rządu w latach 2015–2022.

“W akcie obywatelskiego gniewu chcemy wyjść do polityków 
Zjednoczonej Prawicy, do tych którym powierzono odpo-
wiedzialność za kraj i powiedzieć: zacznijcie oszczędzać, 
zacznijcie zaciskać pasa. Obiecaliście Polakom dobrobyt, 
a mamy rozpasanie w wydatkach, pompowanie pieniędzy tylko 
i wyłącznie do swoich środowisk, marnotrawstwo pieniędzy 
na nietrafi one projekty i kary, które musimy płacić za politykę 
tego rządu” - mówi Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 
2050 Szymona Hołowni podczas wtorkowego briefi ngu 
prasowego w Warszawie. 

Za nadprogramowe wydatki Polska 2050 Szymona Hołowni 
uznała m.in. zwiększenie budżetu Instytutu Pamięci Narodowej 
do 540 mln (ponad dwa razy więcej niż 2015 r.; powołanie za 

czasów rządu PiS 14 Insty-
tutów, które kosztowało 
1,6 mld  zł. Kary, które 
Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej nałożył na 
Polskę ws. kopalni Turów 
(0,89 mld zł) i  Izby Dyscy-
plinarnej Sądu Najwyższego 
(1,57 mld  zł), budowę 
i  zburzenie elektrowni 
w  Ostrołęce (1,35 mld  zł) 
oraz planowaną odbudowę 
Pałacu Saskiego (2,5 mld zł)

“To tylko niektóre przykłady rozrzutności i marnotrawstwa, 
czyli po prostu nieuczciwości tych rządów. Bo rząd uczciwy 
to taki, który szanuje pieniądze podatników i przeznacza je na 
naprawdę kluczowe cele - na żłobki, szkoły, szpitale, pociągi 
czy zieloną energię” – powiedziała Monika Piątkowska – 
pełnomocniczka ds. budowy struktur politycznych partii 
Polska 2050 Szymona Hołowni. 

W województwie mazowieckim „faktury za rządy PiS-u” 
zawisły na drzwiach biur: 

Biuro poselskie Zdzisława Sapiery 
i Mariusza Błaszczaka oraz posła 
do PE Ryszarda Czarneckiego 

ul. Niecała 10, Pruszków, 

Biuro Poselskie Małgorzaty 
Gosiewskiej, Jarosława 
Krajewskiego

ul. Bohaterów Warszawy 9, 
Warszawa

Biuro poselskie Daniela 
Milewskiego i senator Marii Koc 

Konstytucji 3 Maja 2a/lok. 12, 
05-300 Mińsk Mazowiecki

Biuro poselskie Teresy Wargockiej Warszawska 162, 
05–303 Mińsk Mazowiecki

Biuro Poselskie 
Antoniego Macierewicza ul. Hoża 62, Warszawa

Biuro poselskie Piotra Uścińskiego 
oraz posła do PE Ryszarda 
Czarneckiego

Ząbki

Biuro poselsko–senatorskie 
Jacka Sasina, Piotra Uścińskiego 
oraz Jana Żaryna

Wołomin, ul. Ogrodowa 14 

Biuro poselskie Anity Czerwińskiej Karczewska 47 
05-400 Otwock

Biuro senatorskie Roberta 
Mamątowa

ul.Korczaka 4, 
07–410 Ostrołęka

Biuro poselskie Henryka 
Kowalczyka oraz posła do PE 
Zbigniewa Kuźmiuka

Stare Miasto 9, 
06–100 Pułtusk 
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URSUS

RUSZA BUDOWA NOWEJ SZKOŁY W URSUSIE. 
18  PAŹDZIERNIKA WŁADZE DZIELNICY POD-
PISAŁY UMOWĘ Z WYKONAWCĄ. PLACÓWKA 
DLA PONAD 700  UCZNIÓW MA BYĆ GOTOWA 
W 2025 ROKU. W SKRZYDLE SZKOŁY ZNAJDZIE SIĘ 
TAKŻE NOWOCZESNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

„Wraz z budową nowych osiedli w Ursusie i zwiększającą się 
liczbą najmłodszych mieszkańców dzielnicy niezbędna jest 
ciągła rozbudowa bazy oświatowej. To priorytet dla dzielnicy. 
Rozpoczynamy budowę nowoczesnej i energooszczędnej 
szkoły, która zaoferuje uczniom przyjazne warunki do nauki, 
a zastosowane technologie znacznie zmniejszą koszty jej 
utrzymania” – burmistrz Bogdan Olesiński

Szkoła powstanie na terenach pofabrycznych dzielnicy przy 
ul. Silnikowej, róg z ul. Tadeusza Hennela, gdzie budowane są 
nowe osiedla mieszkaniowe. W zamierzeniach powstać ma 
tutaj kompleks szkolno–przedszkolny wraz z nowoczesną 
biblioteką. Równolegle trwa przetarg na budowę przedszkola.

NOWOCZEŚNIE I EKOLOGICZNIE

Trzykondygnacyjny budynek szkolny będzie zarządzany 
poprzez system BMS (z angielskiego Building Management 
System), który pozwala automatycznie administrować 

wszystkimi urządzeniami 
i systemami budynku oraz 
otoczenia szkoły. Projekt 
zakłada niskoemisyjność 
budynku, to znaczy pozyski-
wanie energii elektrycznej 
i cieplnej z odnawialnych 
źródeł energii.  Na dachu 
będą zamontowane dwa 
niezależne systemy fotowoltaiczne o mocy 50 kW każdy. 
Ogrzewanie szkoły, a w lecie klimatyzację pomieszczeń 
zapewni 50 głębinowych pomp ciepła. Pompy ciepła zapew-
nią również zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową.

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

Budynek będzie przystosowany do potrzeb uczniów z nie-
pełnosprawnościami dzięki zaprojektowaniu przestrzeni 
bez barier architektonicznych i z oznakowaniu dla osób 
niedowidzących. Nadmierny hałas jest ogromnym wyzwa-
niem dla współczesnej szkoły, dlatego cały obiekt będzie 
wyciszony. Do budowy ścian i sufitów zostaną wykorzystane 
materiały i rozwiązania tłumiące dźwięki. Ciekawym zabie-
giem architektonicznym dla uczniów i nauczycieli będzie 
wewnętrzne patio z tarasami na trzech poziomach, pełne 
zieleni i urządzeń do wykorzystania w czasie przerw czy 
lekcji w plenerze.

Wnętrze placówki pomieści również halę sportową 
z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także 
trybuny dla około 150 widzów. Osobna sala gimnastyczna 
przeznaczona będzie dla najmłodszych dzieci z klas 1–3. 

BIBLIOTEKA W BUDYNKU SZKOŁY

Skrzydło budynku zajmie biblioteka publiczna, która służyć 
będzie mieszkańcom okolicznych osiedli. Znajdzie się w niej  
miejsce na strefę sensoryczną dla najmłodszych, pomiesz-
czenia przeznaczone na spotkania i działalność kulturalną, 
a także m.in. wrzutomat z oknem zewnętrznym, który ułatwi 
zwrot przeczytanych książek o każdej porze dnia i nocy.

W URSUSIE
POWSTANIE NOWA SZKOŁA 
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Wygląda na to, że tak. O  ile pół roku temu, pisaliśmy 
o „zapomnianym terenie” i   koparce, zastygłej na środku, 
w niemym geście rezygnacji, to dzisiaj widzimy już pewną 
metamorfozę – ta sama koparka sprawnie wywija ramieniem, 
przerzucając masy ziemi. Widać również drugą koparkę, 
ciężarówkę i walec, zajęte budową ciągów komunikacyjnych 
z płyt monowskich, na przyszłym placu budowy. Widok 
budujący i optymistyczny (no, może nie aż tak optymi-
styczny, jak na zdjęciu, gdyż żurawie budowlane obsługują 
sąsiednie inwestycje), to jednak jest realna szansa, że do 
września 2025 roku uda się szkołę w końcu wybudować, 
mimo trzech lat zwłoki. Jak mawiają, lepiej późno niż 
wcale, lecz tak naprawdę, nie ma powodu do pochwał pod 
adresem Pana Burmistrza, który dopiero 18 października br. 
podpisał umowę z wykonawcami, bo jednak te trzy lata 
zostały bezpowrotnie stracone, a ponadto inwestycja nie 
kosztuje 40 mln zł, jak poprzednio zakładano, a już 64 mln. 
Jak by nie liczyć: 3  lata i ponad 20 mln zł jesteśmy my, 
społeczeństwo „w plecy”. Nie będziemy również wznosili 
peanów pochwalnych pod własnym adresem, ale mamy 
nieskromne przekonanie, że nasze publikacje, pobudziły 
w końcu do szybszego i efektywniejszego działania władze 
Dzielnicy Ursus.

RUSZYŁA BUDOWA SZKOŁY?

Wygląda na to, że tak. O  ile pół roku temu, pisaliśmy 

RUSZYŁA BUDOWA SZKOŁY?URSUS

WYKONAWCY I KOSZT INWESTYCJI

Umowę na budowę obiektu podpisali przedstawiciele 
konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. i MTM Budownictwo 
Sp. z o.o. Koszt budowy wyniesie 64 217 000,00 zł. Autorem 
projektu architektonicznego jest Pracownia Projektowa 
„Stanisław Konopiński”.

Materiał prasowy Urzędu Dzielnicy Ursus
Autor zdjęć: W. Sokołowski

ETAPY PRAC NA TERENIE SZKOLNYM

W pierwszej części powstanie budynek szkoły. W dru-
giej kolejności zostanie zagospodarowana przestrzeń 
zewnętrzna w postaci terenu sportowo–rekreacyjnego 
z bieżnią, boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw. 

Zakończenie prac i oddanie szkoły do użytku planowane 
jest na wrzesień 2025 roku.


