
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Porębski o mafiiNowa perła Służewca

Czyt. str. 7 Czyt. str. 12 

12 października 2017        czasopismo bezpłatne Nr 41 (882)

FOTO W. BILSKI

Czyt. str. 10



2

W szelkie stany przejścio-
we na gruncie prawa po-
wodują natychmiast po-

wstanie tak zwanej szarej strefy,
czyli umożliwiają cwaniakom
zręczne obracanie się pomiędzy
prawem a bezprawiem. No i takim
stanem przejściowym wciąż pozo-
staje w Polsce kwestia zwracania
prywatnym właścicielom nieru-
chomości znacjonalizowanych
względnie skomunalizowanych po
drugiej wojnie światowej. W ostat-
nim czasie problem ten jest widzia-
ny akurat przez pryzmat Warsza-
wy, która stanowi przykład szcze-
gólny, ale tak naprawdę cała rzecz
ma dużo szerszy wymiar, unaocz-
niając przy okazji obywatelom, że
prawo nie musi mieć zbyt wiele
wspólnego ze sprawiedliwością.
Nawet wtedy, gdy to ma być spra-
wiedliwość dziejowa. 

J ak wiadomo, wokół repry-
watyzacji mamy od dziesiąt-
ków lat burdel prawno-ad-

ministracyjny, więc nawet trudno
się dziwić, że tak wielu sędziów,
adwokatów, prokuratorów i urzęd-
ników się po prostu skurwiło. Stąd
rabowanie cudzego majątku ciem-
nymi siłami odbywało się z całą
bezczelnością w biały dzień, a już
wszelkie rekordy pobiła żądająca
od miasta milionów złotych nieja-
ka Marzena K., której wydawało
się, że zgodnie z zasadą panującą

w burdelu, k.....wa k......wie łba
nie urwie. Kolejne elity polityczne
i prawnicze bezradnie rozkładały
ręce, przyglądając się temu rabun-
kowi i powiadając uczenie: dura
lex, sed lex. Tymczasem szarzy oby-
watele raz za razem lądowali na
bruku, wyrzucani z mieszkań, w
których byli skądinąd pewni po-
zostania do końca życia. I darem-
nie próbowali perswadować, że
przecież państwo albo miasto nie
tak się z nimi umawiało. Może naj-
bardziej symbolicznym aktem roz-
paczy stało się w tych warunkach
zamieszkanie przez jedną z pozba-
wionych dachu nad głową krako-
wianek – w namiocie, który sobie
rozbiła w centrum miasta przy uli-
cy Miechowity i tam właśnie ko-
czuje już od lat paru. 

W Warszawie i okolicach
jest bodaj jeszcze więcej
przykładów koczowania

w lepiankach, ziemiankach, szo-
pach, altanach, jakkolwiek tak eg-
zystują zwykle rozbitkowie życiowi
naznaczeni piętnem alkoholizmu
lub narkomanii. Kilkanaście lat te-
mu jakiś desperat nocował przez
czas długi po prostu w krzakach
koło kościoła na Ursynowie, aż któ-
regoś dnia wreszcie wyzionął du-
cha. Nieco później opublikowali-
śmy w „Passie” reportaż z koczowi-
ska podobnych desperatów w tej
dzielnicy. Oni sami podkreślali jed-
nak, że taki tryb życia to jest wy-
łącznie ich wybór.

W przeciwieństwie do
owych miłośników ple-
neru, cierpiących na

wieczną suszę w gardle, walcząca
o prawa lokatorów śp. Jolanta
Brzeska z ulicy Nabielaka na Mo-
kotowie bynajmniej nie miała wy-
boru i nietrudno się domyślić z ja-
kich kręgów przyszło zlecenie, żeby

ją spalić żywcem w Lesie Kabac-
kim. Nawet tak drastyczne zda-
rzenie, związane z tak zwana dzi-
ką reprywatyzacją, nie spowodo-
wało żywszej reakcji władz, co nas
w „Passie” wcale nie dziwi, bo sami
biliśmy do niedawna głową o mur
prokuratury, która całkowicie zlek-
ceważyła przedstawione przez red.
Tadeusza Porębskiego ewidentne
dowody własnościowego przekrętu
na Mokotowie. Na wieczną rzeczy
pamiątką Tadeusz opublikował
niedawno nazwiska kolejnych pro-
kuratorek, cierpiących jakby na
niedowidzenie. 

O becnie na froncie reprywa-
tyzacji mamy działania
Komisji Weryfikacyjnej

pod przewodnictwem wicemini-

stra sprawiedliwości Patryka Ja-
kiego, zajmującej się na razie tylko
nieruchomościami stołecznymi.
Opinia publiczna była przez kilka
tygodni epatowana sprawą niesta-
wiania się przed Komisją Hanny
Gronkiewicz-Waltz, prezydentki
Warszawy, karanej za tę splendid
isolation coraz wyższymi grzyw-
nami. Można jednak przypusz-
czać, że wkrótce już nie opuszczo-
na przez Boga i partię HGW bę-
dzie przykuwać uwagę publiczno-
ści, bo ma być w końcu uchwalona
całościowa ustawa reprywatyza-
cyjna i prawowici właściciele lub
ich spadkobiercy – zamiast włó-
czyć się po sądach i urzędach – bę-
dą mogli dojść swego bezpośred-
nio z mocy ustawy. Tyle że będzie to

ponoć wyłącznie odszkodowanie
w wysokości 20 procent wartości
znacjonalizowanego majątku. 

J ednocześnie ta ustawowa re-
gulacja zlikwiduje możliwość
handlu roszczeniami własno-

ściowymi, co prowadziło dotych-
czas do takich wynaturzeń, że za-
miast legalnych właścicieli poszcze-
gólne nieruchomości odzyskiwali
sprytni kombinatorzy, a już szczy-
tem wszystkiego było to, że wła-
sność ukradzionej tuż po wojnie
pożydowskiej kamienicy przy ul.
Noakowskiego przejęła po części
najbliższa rodzina pani prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Już nie
wiadomo było, czy w tej sytuacji
śmiać się, czy płakać. Na pewno to
płakali lokatorzy tego zabytkowe-

go budynku, wyrzuceni, rzecz pro-
sta, ze swoich mieszkań na zbity
pysk. Niczym feniks z popiołów ta
cokolwiek zaniedbana kamienica
powstała od razu jako elegancko
wyremontowany dom, a Patryk
Jaki ma podobno wyśledzić, czy
niewinne słówko „feniks” ma w
tym wypadku li tylko symboliczne
znaczenie. 

N ie wiadomo jeszcze, jak
spadkobiercy znacjonali-
zowanych nieruchomości

zareagują na propozycję jedynie
20-procentowego odszkodowania,
ale po prawdzie takie kompromiso-
we rozwiązanie, będące poniekąd
kopią odszkodowań za stratę mie-
nia zabużańskiego, wydaje się ra-
cjonalnym wyjściem, bo przecież
dzisiejsze państwo polskie nie mo-
że ponosić w nieskończoność kosz-
tów, jakie się pojawiły w następ-
stwie drugiej wojny światowej, czy-
li  zniszczenia infrastruktury kra-
ju przez Niemców i wprowadzenia
ustroju parakomunistycznego
przez Sowietów. 

O czywiście, w momencie
uchwalenia takiej ustawy
od razu pojawią się wąt-

pliwości tyczące całego procesu po-
wojennej nacjonalizacji, a w szcze-
gólności – reformy rolnej. Potom-
kowie dawnych ziemian mogą też
zażądać przynajmniej 20-procen-
towego odszkodowania, a szary
obywatel Kowalski zapyta, dlacze-
go np. zwrócono niektóre pałace
potomkom arystokratycznych ro-
dów, które doprowadziły do upad-
ku Pierwszej Rzeczypospolitej. Co
bardziej złośliwi zapytają też, czy
przypadkiem w Polsce nie wraca
socjalizm...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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I ty możesz zasadzić tulipany... 
w Parku Przy Bażantarni 

W najbliższą sobotę, 14 października w godz. 11.00 – 15.00 Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza
na wspólne sadzenie tulipanów, które odbędzie się w Parku Przy Bażantarni (przy skateparku). Moż-
na przynieść swoje cebulki tulipanów, innych kwiatów wiosennych lub skorzystać z tych bezpłat-
nych dostępnych w czasie pikniku i posadzić je w Parku Przy Bażantarni. Wydarzenie jest realizo-
wane w ramach projektu Budżetu Partycypacyjnego, na który zagłosowało 940 osób. 

Baniocha to wieś położo-
na między Piasecznem a
Górą Kalwarią. 73 lata te-
mu wydarzyła się tam hi-
storia jak z filmu sensa-
cyjnego. W nocy z 16 na 17
kwietnia 1944 roku w ra-
mach operacji „Weller 12”
został przyjęty zrzut Ci-
chociemnych wraz z arse-
nałem 2 ton sprzętu woj-
skowego. 

Placówka odbiorcza Armii
Krajowej miała kryptonim „Ka-
napa”. Zrzut wykonano z pokła-
du samolotu Halifax JP-181C z
wysokości ok. 500 metrów. W
czasie tej akcji przerzucono:
ppor. Gustawa Heczko, ps.

„Skorpion”, ppor. Mariana Ku-
czyńskiego ps. „Zwrotnica”,
ppor. Stefana Górskiego
ps.”Brzeg” oraz ppor. Aleksan-
dra Tarnawskiego ps. „Upłaz”, a
wraz z nimi 439 tys. dolarów.  

Doskonale wyszkoleni żołnie-
rze zasilili szeregi Armii Krajowej
i prowadzili działania dywersyjne
na terenie całego kraju okupo-
wanego przez Niemcy.  Marian
Kuczyński zginął z ręki gestapo,
Stefan Górski po wojnie został za-
mordowany przez komunistów.
Gustaw Heczko zmarł w 1980 ro-
ku. Natomiast Aleksander Tar-
nawski jest ostatnim żyjącym Ci-
chociemnym. Podczas uroczysto-
ści, zorganizowanej 10 paździer-

nika nieopodal historycznego
miejsca, 96 letni weteran osobi-
ście odsłonił tablicę upamiętnia-
jącą skok sprzed 73 lat. W tej do-
niosłej chwili towarzyszyło mu
liczne grono oficjeli, żołnierzy i
przedstawicieli służb munduro-
wych, kombatantów, a przede
wszystkim młodzieży. Uczniowie
ze szkoły podstawowej w Banio-
sze wykonali program artystycz-
ny przybliżający genezę powsta-
nia i działalność Cichociemnych
Spadochroniarzy. 

Aleksander Tarnawski nie krył
wzruszenia, a przemawiając
przekonywał, że nie jest boha-
terem, że jedynie wykonał swój
obowiązek, podobnie jak tysiące

jego rówieśników, którzy stanę-
li do walki o wolność Ojczyzny.
Słowa ostatniego żyjącego Ci-
chociemnego zostały nagrodzo-
ne burzą braw. Kapitan Aleksan-
der Tarnawski jest znany ze swo-
jej skromności. Będąc gościem
kolejnych Dni Cichociemnych,
organizowanych od pięciu lat na
Ursynowie, zawsze podkreśla za-
sługi swoich kolegów. Warto jed-
nak pamiętać, że został cztero-
krotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych za męstwo w boju.
Swoją postawą oraz dokonania-
mi wystawia znakomite świa-
dectwo Cichociemnym. A kim
właściwie byli Cichociemni? 

Byli otóż elitarną jednostką
stworzoną w Wielkiej Brytanii z
rekrutów, którzy przedarli się na
Zachód po klęsce Kampanii
Wrześniowej. W szkockim ośrod-
ku Largo House według standar-
dów brytyjskich sił specjalnych
szkolono 2 413 ochotników. Wy-
magający kurs ukończyło 606
osób, z czego tylko 316 ostatecz-
nie desantowano do Polski. Ich
zadaniem była działalność dy-
wersyjna, ale także organizowa-
nie i szkolenie ruchu oporu. Wa-
chlarz umiejętności, jakie posia-
dali Cichociemni, predysponuje
ich do miana pierwszych pol-
skich komandosów. 

Z trzystu szesnastu przerzuco-
nych do Polski Cichociemnych w
czasie działań wojennych oraz w

okresie terroru stalinowskiego
zginęło stu trzech. Dziewięćdzie-
sięciu jeden wzięło udział w Po-
wstaniu Warszawskim, w którym
osiemnastu z nich straciło życie. 

Pamięć o legendarnych pol-
skich spadochroniarzach jest tro-
skliwie pielęgnowana w całym
kraju. Imię Cichociemnych otrzy-
mał park u podnóża Góry Ka-
zurki na Ursynowie. W tym miej-
scu organizowane są co roku pik-

niki militarno-historyczne ku
czci Cichociemnych.  Szczególną
rolę w kultywowaniu ich pamię-
ci odgrywa Fundacja im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK,
która wraz z władzami Gminy
Góra Kalwaria i Starostwa Po-
wiatowego w Piasecznie zorga-
nizowała uroczystość odsłonię-
cia tablicy upamiętniającej skok
Aleksandra Tarnawskiego i jego
kolegów w Baniosze. 

W Baniosze uczczono 73. rocznicę desantu Cichociemnych 

Zachować pamięć o bohaterach

W najbliższy wtorek, 17 października 2017 r. o
godz. 18.00, w sali im. Juliana Ursyna
Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, (al.
KEN 61) odbędzie się  XL sesja Rady Dzielnicy. 

Głównym tematem sesji będzie budżet dzielnicy na
przyszły rok. Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie
internetowej www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy
Ursynów na portalu Youtube 

„Na najbliższej sesji skupimy się na sprawach związanych
z budżetem – w szczególności na projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok. Analizując przyszłoroczny projekt
budżetu należy zauważyć, że jest on skoncentrowany na
oświacie” – podkreśla przewodniczący Rady Dzielnicy
Michał Matejka.

Ważna informacja dla
przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych oraz
aktywnych mieszkańców
Ursynowa. W przyszłym
tygodniu odbędzie się na-
bór do zespołu ds. Budże-
tu Partycypacyjnego. 

Aby zgłosić się do zespołu, na-
leży przyjść na spotkanie w po-
niedziałek 16 października o
godz. 18.00 w sali J.U. Niemce-
wicza ursynowskiego ratusza
przy al. KEN 61 (metro Imielin).
Prace zespołu potrwają najpóź-

niej do połowy września 2018
roku – będzie to co najmniej 14
spotkań. Więcej informacji na
stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl

„Zachęcam aktywnych miesz-
kańców i reprezentantów orga-

nizacji pozarządowych, aby 16
października przyszli na spotka-
nie dotyczące naboru. Praca w
zespole, który ustali zasady Bu-
dżetu Partycypacyjnego, to zo-
bowiązanie do ciężkiej pracy, ale
jednocześnie ogromne wyróż-
nienie. Wierzę, że zespół który
zostanie wybrany, przyczyni się
do sukcesu kolejnej edycji bu-
dżetu partycypacyjnego w na-
szej dzielnicy, a także będzie ak-
tywnie wspierać przyszłych pro-
jektodawców” – mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa. 

Ursynów ma bardzo bo-
gatą ofertę kulturalną,
ale władze dzielnicy
wciąż szukają nowych in-
nowacyjnych pomysłów
na wydarzenia, które bę-
dą atrakcyjne dla  miesz-
kańców. 

Stąd nowe przedsięwzięcia,
takie jak cykl tzw. tygodni naro-
dowych. Jako pierwszy z cyklu
Urząd Dzielnicy Ursynów zorga-
nizował dwa lata temu Tydzień
Włoski. Wydarzenie było przy-
słowiowym strzałem w przysło-
wiową  dziesiątkę i nawet deszcz
nie popsuł  koncertu plenerowe-
go, którego  gwiazdą był Marco
Bocchino mieszkaniec Kabat. W
ubiegłym roku dzielnica – za-
chęcona sukcesem – zorganizo-
wała kolejną edycję tygodnia na-
rodowego – czyli tydzień hisz-
pański, w ramach którego odby-
ły się koncerty, pokazy filmów,
wykłady oraz spotkania z auto-
rami książek o Hiszpanii. I tym
razem dużą popularnością cie-
szyły się koncerty, podczas któ-
rych nie zabrakło żywiołowej
muzyki, pięknych tancerek i po-
łudniowego temperamentu. 

W tym roku wybór padł na
Francję – a o samym wyborze kra-
ju zdecydowali mieszkańcy pod-

czas głosowania internetowego.
Francja ma ogromny potencjał w
zakresie kultury i należy przy-
puszczać, że znaczną cześć tego
potencjału udało się organizato-
rom wykorzystać. A będzie się
działo!  Ursynowscy melomani
docenią koncerty – w repertu-
arze znajdą się przeboje francu-
skiej muzyki rozrywkowej w tym
te z repertuaru Edith Piaf oraz
Dalidy. Nie zabraknie doskona-
łego francuskiego kina, a także
ciekawych spotkań z autorami pi-
szącymi o Francji. Ale po kolei. 

Tydzień Francuski rozpoczyna
się w najbliższą niedzielę (15
października) projekcją dwóch
filmów „Paryż na bosaka” oraz
„Frantz”, które to projekcje odbę-
dą się w Domu Sztuki SMB “Ja-
ry” przy  ul. Wiolinowej 14. Nie
zabraknie akcentów kulinar-
nych. Podczas tego minimarato-
nu francuskiego kina w przerwie
pomiędzy filmami na uczestni-
ków czeka  typowo francuski po-
częstunek z serami i winem.  Ko-
lejne dni to projekcje filmowe w
Mulikinie. We wtorek projekcja
filmowa “Czym chata bogata!”
(2017) w reż. Philippe de Chau-
veron, w środę  “Dalida. Skaza-
na na miłość” (2017) w reż. Lisy
Azuelos.  A już w czwartek kon-

cert. “Dalida – pieśń miłości –
chant d’amour”. Dla ursynow-
skiej publiczności wystąpią Ju-
styna Bacz, Sergio Bettas oraz
zespół muzyczny pod kierownic-
twem Mariusza Dubrawskiego. 

Ale to nie koniec atrakcji. W
piątek (20 października) w wy-
pożyczalni nr 139, (al. Komisji
Edukacji Narodowej 21) zapla-
nowano spotkanie z Joanną Noj-
szewską, podczas którego prze-
widziane są rozmowy o Francji i
dyskusja wokół książki “Klucz
francuski”. Ciekawie zapowiada
się również wykład “Francja –
elegancja. Krajobrazy od Alp po
Morze Śródziemne”, który w so-
botę 21 października o godzinie
11.00 wygłosi mgr Robert Szew-
czyk.  Tego samego dnia o 13.00
zaplanowano wykład “Platero-
we imperium – firma rodziny
Fraget”- o rodzinie Fraget opo-
wie  Aleksandra Kresowska.
Wspomniane spotkania odby-
wają się w ramach trwającego
semestru zimowego Wolnego
Uniwersytetu Ursynowa. Tego-
roczny tydzień narodowy zakoń-
czy się w niedzielę, 22 paździer-
nika o godz. 19:00 spekataklem
“Trzy razy Piaf”, w reżyserii Ar-
tura Barcisia. Warto wykorzy-
stać okazję i wziąć udział przy-
najmniej w jednym z wydarzeń
w ramach ursynowskiego „tygo-
dnia narodowego”. Na część wy-
darzeń obowiązują wejściówki,
które można otrzymać w pla-
cówkach kultury lub w drodze
losowania. Wszystkie informa-
cje na stronie organizatora, czy-
li Urzędu Dzielnicy Ursynów –
www.ursynow.pl.

Bliskie spotkania z kulturą Francji

Ostatni miesiąc, aby zgłosić swoje zdjęcie
na konkurs fotograficzny!

Przypominamy, że z okazji 40-lecia Ursynowa Urząd Dzielnicy organizuje konkurs, którego
motywem przewodnim jest „Ursynów w obiektywie mieszkańców”. Prace można zgłosić do koń-
ca października – szczegółowe informacje i regulamin są dostępne na stronie internetowej www.ur-
synow.pl . 

Tematem prac może być przyroda, architektura i ludzie, czyli niezwykłe miejsca, różnorodność
architektury i krajobrazu dzielnicy Ursynów. Zdjęcia będzie oceniać komisja konkursowa, która
uwzględni: pomysłowość, jakość techniczną, kompozycję oraz zgodność z hasłem przewodnim te-
gorocznej edycji konkursu. 

– Ursynów jest wyjątkowo fotogeniczny i piękny. Zatem nie dziwi to, że w naszej dzielnicy czę-
sto można spotkać ludzi robiących zdjęcia. Zachęcam wszystkich fotografów do nadsyłania zgło-
szeń na nasz konkurs. Poza nagrodami można zdobyć miejsce na kartach historii. Taki konkurs zda-
rza się raz na 40 lat!  Nie warto czekać na ostatnią chwilę – zgłoszenia już tylko do 30 październi-
ka – informuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko. 

Nabór do Zespołu ds. Budżetu 
Partycypacyjnego już w przyszłym tygodniu!

Projekt budżetu na przyszły rok 
czyli XL sesja Rady Dzielnicy Ursynów 
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O tym, że zła jakość powie-
trza wpływa negatywnie
na środowisko oraz zdro-
wie człowieka obniżając
średnią długość życia,
przekonują o tym liczne
badania naukowe. Jak
wynika z jednego z projek-
tów współfinansowanego
przez Komisję Europejską,
zanieczyszczenie powie-
trza w Europie prowadzi
do skrócenia średniej dłu-
gości życia o około 8,6
miesiąca na osobę. 

W Polsce, w zależno-
ści od regionu, źró-
dła zanieczyszczeń

powietrza są odmiennego po-
chodzenia. O ile w Krakowie
ogrzewanie domów przyczynia
się w głównej mierze do pogor-
szenia jakości powietrza, to w
Warszawie za występowanie
szkodliwych związków  w at-
mosferze odpowiada przede
wszystkim transport drogowy. 

S zczególnie niebezpiecz-
ne jest zanieczyszcze-
nie powietrza pyłem za-

wieszonym oraz ozonem, tlen-
kiem azotu i amoniakiem. Pyły
zawieszone o średnicach 10 i 2,5
mikrometra (jedna milionowa
metra) zwane odpowiednio
PM10 i PM2,5 przynoszą naj-
większe szkody dla zdrowia i ży-
cia człowieka, ponieważ łatwo
przedostają się do naszych płuc
i krwiobiegu. Pyły PM2,5 z czą-

steczkami o wielkości umożli-
wiającej przedostanie się z ukła-
du oddechowego bezpośrednio
do krwi są uważane za rakotwór-
cze. Długotrwałe przebywanie
w atmosferze zawierającej pyły
zawieszone może także wywoły-
wać miażdżycę, choroby układu
oddechowego, powodować pro-
blemy w czasie porodów oraz
zgony u ludzi z chorobami ukła-
du krążenia, chorobami płucny-
mi i alergologicznymi.

Ozon z kolei jest silnie
toksyczny. U ludzi po-
woduje zapalenie płuc

i oskrzeli. Może stanowić śmier-
telne zagrożenie dla osób cho-
rych na astmę. Ponadto wpływa
negatywnie na proces fotosyn-
tezy i utrudnia przyswajanie
dwutlenku węgla, co utrudnia
prawidłowy rozwój roślin, ogra-
nicza plony oraz rozrost i odbu-
dowę lasów.  

Należy także wspo-
mnieć o benzenie (or-
ganiczny związek che-

miczny), który niszczy materiał
genetyczny komórek i może po-
wodować nowotwory. Około
80% benzenu, uwalnianego do
atmosfery, pochodzi ze spalania
paliwa stosowanego w pojaz-
dach z silnikami spalinowymi.
Do jeszcze innych rakotwórczych
zanieczyszczeń zaliczamy ben-
zopireny (dwa organiczne
związki chemiczne) uwalniane
w trakcie spalania drewna lub

węgla w piecykach domowych.
Ale źródłem pochodzenia benzo-
pirenów są również spaliny sa-
mochodowe, przede wszystkim
z silników wysokoprężnych. Ben-
zopireny mogą również podraż-
niać oczy, nos, gardło i oskrzela.
Związki te są składnikami pyłu
zawieszonego.Procesy spalania
uwalniają także inne niebez-
pieczne skażenia powietrza, jak:
dwutlenek siarki, tlenek węgla i
metale ciężkie.

Kiedy w roku 1977 na
Ursynowie zaczęły po-
wstawać pierwsze osie-

dla mieszkaniowe na terenach
pustki osadniczej oraz w pobliżu
pól i sadów, wydawało się, że
przez długie lata miejsce to bę-
dzie komfortową sypialnią i tere-
nem rekreacyjnym, z ciszą i do-
skonałym powietrzem. Wraz z
postępującą zabudową mieszka-
niową, budową obiektów uży-
teczności publicznej oraz no-
wych ulic i arterii komunikacyj-
nych o dużym nasileniu ruchu
samochodowego, warunki do
życia, jeżeli chodzi o jakość po-
wietrza, ulegają z roku na rok
stopniowemu pogorszeniu. Na
dodatek zdecydowano się, co
obecnie nie jest już praktykowa-
ne w innych dużych miastach
europejskich, na poprowadze-
nie Południowej Obwodnicy
Warszawy (w skrócie POW)
przez Ursynów, czyli teren miej-
ski z dużą liczbą mieszkańców

(około 150 tys.). Na terenie Ur-
synowa, w pobliżu budowanej
POW, są zlokalizowane liczne
budynki mieszkalne, szkoły,
żłobki, szpitale i inne ośrodki
medyczne, placówki wycho-
wawcze i oświatowe.

J uż obecnie, według ba-
dań Polskiej Akademii
Nauk, najbardziej zanie-

czyszczone powietrze w Warsza-
wie znajduje się w centrum mia-
sta, na Pradze-Południe oraz na
Ursynowie. Zgodnie z danymi z
ursynowskiej stacji kontroli po-
wietrza przy ulicy Wokalnej 1, z
dnia 08.01.2017, stan powietrza
w tym dniu oceniono na bardzo
zły. Pomiary pyłów zawieszonych
PM10 i PM2,5 pokazywały wów-
czas stany alarmowe, a miesz-
kańcom Ursynowa, ze względu
na niebezpieczne dla zdrowia
skażenie powietrza, zalecono po-
zostanie w domach. Jaka więc
będzie przewidywana jakość po-
wietrza na Ursynowie po odda-
niu do eksploatacji POW?

B udowa ursynowskiej
części POW w tunelu
już się rozpoczęła, nie-

stety inwestor nie przewiduje po-
trzeby zainstalowania filtrów po-
wietrza na obu końcach tunelu.
Planowana długość tunelu wy-
nosi około 2,3 km. Spaliny emi-
towane przez przejeżdżające tu-
nelem samochody będą kiero-
wane do 15-metrowych komi-
nów, zwanych wyrzutniami spa-
lin, zlokalizowanych obok obu
wjazdów do tunelu. Jedna wy-
rzutnia spalin będzie położona
obok remizy straży pożarnej przy
ulicy Płaskowickiej, a druga z
nich za skrzyżowaniem ulicy Pła-
skowickiej z Rosoła, w pobliżu
skarpy. Zgodnie z prognozami,
trasą POW będzie przejeżdżało
co najmniej 120 tys. pojazdów
na dobę, a kominy wyrzutni spa-
lin są planowane w odległości
zaledwie około 150 m od najbliż-
szych budynków mieszkalnych.

J est pewne, że wydoby-
wające się z kominów
spaliny, zawierające wie-

le szkodliwych związków che-
micznych, zgodnie z tym co na-
pisano wcześniej, będą zagroże-
niem dla zdrowia mieszkańców
i zwiększą ryzyko wystąpienia
smogu na Ursynowie. To samo-
chody są w dużej mierze odpo-
wiedzialne za emisję pyłów

PM2,5. Na Ursynowie średnio-
roczne stężenie tych pyłów wy-
nosi już teraz 21 mikrogramów
(µg) na metr sześcienny i zbliża
się do dopuszczalnej wartości 25
µg / m3. Z całą pewnością po
oddaniu do eksploatacji POW,
jeżeli nie zainstalujemy na wy-
rzutniach spalin odpowiednich,
wysokiej jakości filtrów, będzie-
my przez wiele dni w roku ska-
zani na wdychanie powietrza za-
grażającego naszemu zdrowiu. 

J akie zatem mogą być
środki zaradcze w celu
utrzymania odpowied-

niej jakości powietrza w pobli-
żu POW na Ursynowie? Montaż
filtrów na wyrzutniach spalin
POW jest warunkiem koniecz-
nym, ale niewystarczającym. Na-
leży jeszcze znaleźć środki na
zainstalowanie systemów moni-
torowania jakości powietrza w
pobliżu wyrzutni spalin, a w
szczególności pyłu zawieszone-
go PM2,5. Wówczas byłoby moż-
liwe niezwłoczne wykrycie nie-

sprawności działania filtrów na
POW i konieczności ich natych-
miastowej naprawy, serwisowa-
nia bądź wymiany.  

Winteresie Ursynowa
jest więc z całą pew-
nością to, żeby filtry

i urządzenia monitorujące jakość
powietrza zostały zainstalowa-
ne. Ilość złożonych wniosków i
uwag przez mieszkańców w pro-
cedurze ponownej oceny oddzia-
ływania inwestycji na środowi-
sko prowadzonej przez wojewo-
dę mazowieckiego (ponad 7000)
świadczy o tym, że mieszkańcy
tego chcą. Ostatnio w tej spra-
wie wypowiedzieli się także rad-
ni, którzy jednogłośnie poparli
stanowisko w tej sprawie zgło-
szone przez Otwarty Ursynów.
Czekamy teraz na rozstrzygnięcie
i pozostaje nam mieć nadzieje,
że będzie ono satysfakcjonujące
dla mieszkańców dzielnicy. 

K r z y s z t o f  S c h n i t z e r
S t o w a r z y s z e n i e

O t w a r t y  U r s y n ó w

Mieszkańcy Ursynowa z niepokojem cze-
kają na rozpoczęcie budowy Południo-
wej Obwodnicy Warszawy. Wszyscy za-
stanawiamy się jak zorganizowany zo-
stanie ruch samochodowy i autobusowy
w rejonie ul. Płaskowickiej w momencie,
w którym do pracy ruszą maszyny bu-
dowlane. 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Inwestycji Ko-
munalnych i Transportu oraz Architektury, dzię-
ki prezentacji urzędników ZTM, udało mi się po-
znać wiele z czekających nas zmian w organiza-
cji ruchu. 

Nowości jest sporo, zarówno dla osób korzysta-
jących z transportu zbiorowego jak i zmotoryzowa-
nych użytkowników dróg. Po pierwsze, zniknie

pętla autobusowa Natolin Północny, w miejsce
której ma zostać przeniesiony bazarek „Na Doł-
ku”. Na szczęście korzystające z niej do tej pory au-
tobusy linii 136, 195, 503 nadal będą kursować,
choć po nieco zmienionych trasach. Linia 136 bę-
dzie zawracała aleją KEN pomiędzy ul. Płaskowic-
kiej i Gandhi, 195 dodatkowo będzie wykonywa-
ło sporą pętlę ulicami Dereniową i Cynamonową,
zaś 503 w jedną stronę, między ul. Gandhi, a Pła-
skowickiej będzie jechało al. KEN, zaś wracało ul.
Dereniową i dalej ul. Gandhi (tak jak obecnie). 

Niemało powodów do niepokoju będą mieli
mieszkańcy Osiedla Kazury, albowiem wraz z roz-
poczęciem budowy tunelu  zniknie kilkaset miejsc
parkingowych położonych pomiędzy ich bloka-
mi a ulicą Płaskowickiej. Jako stowarzyszenie

PROJEKT URSYNÓW wystąpiliśmy do władz
dzielnicy i GDDKiA  z  prośbą o plany wykonania
miejsc zastępczych, jednakże ciągle czekamy na
odpowiedź. 

Dodatkowo ul. Braci Wagów i Lanciego utracą
połączenie z ul. Płaskowickiej, zaś jadąc w kie-
runku centrum ulicą Rosoła,  nie będziemy mogli
skręcić w lewo w ul. Płaskowickiej. Z kolei na tej
ostatniej zlikwidowany zostanie skręt w lewo w
Osiedle Kazury (w rejonie istniejących jeszcze
parkingów). 

Pewne zmiany będą dotyczyły tras autobusów
linii 192 i 504 – pojadą one na odcinku między ul.
Płaskowickiej a Belgradzką ulicą Stryjeńskich. Na
szczęście dzięki temu, że jako PROJEKT URSY-
NÓW zablokowaliśmy pomysł jej zwężenia, unik-

niemy zatorów, tak jak ma to miejsce w przypad-
ku ul. Dereniowej lub Cynamonowej. 

Pozostaje tylko zadać pytanie kiedy przedsta-
wione zmiany zostaną wprowadzone w życie?
Na ten moment nie mamy jeszcze jasnej odpo-
wiedzi. Zadałem je przedstawicielom nadzoru in-
westorskiego, firmie EGIS, usłyszałem jednak, że
wpierw musimy zaczekać na Zezwolenie na Reali-
zację Inwestycji Drogowej dla tunelu POW, a na-
stępnie wszelkie zmiany muszą zostać zatwier-
dzone przez Inżyniera Ruchu. Wszystko wskazu-
je na to, że raczej  nie nastąpi to w tym roku, a do-
piero w 2018. O tych sprawach postaram się infor-
mować Państwa na bieżąco. 

M a c i e j  A n t o s i u k
P R O J E K T  U R S Y N Ó W

Filtry na POW na pewno, ale czy to wystarczy?

Czy Imielin i Natolin czeka paraliż komunikacyjny?
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W piątek, 6 października nastą-
piło oficjalne otwarcie nowej
siedziby Domu Kultury Kadr na
Mokotowie u zbiegu ulic
Rzymowskiego i Cybernetyki.
Imprezy towarzyszące, z któ-
rych skorzystać mogą nie tylko
społeczności lokalne, będą po-
trwały aż trzy dni.

– Działający już prawie 40 lat Dom
Kultury Kadr, który dziś przybiera –
również dzięki nowej siedzibie – nowe
oblicze, staje się jeszcze nowocześniej-
szą instytucją edukacyjno-kulturalną.
Ta zmiana ma charakter spektakular-
ny, pozwala rozszerzyć dotychczasowy
zakres i formułę działania placówki –
mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy i dodaje: – Kadr po-
zostaje jednym z 23 warszawskich do-
mów kultury, gdzie warszawiacy mo-
gą się samorealizować, współtworzyć
społeczne więzi – tak ważne w budo-
waniu społeczeństwa obywatelskiego,
wspieraniu tożsamości lokalnej, ale
też uczyć otwartości na potrzeby in-
nych i współodpowiedzialności za po-
dejmowane działania. 

– Dom Kultury Kadr to nasza fla-
gowa inwestycja, która idealnie
wkomponowuje się w tę część dzielni-
cy, zmieniając jej charakter na bar-
dziej przyjazny, otwarty, kulturalny.
Mam nadzieję, że warszawiacy w swo-
ich wędrówkach po stolicy zajrzą na

Mokotów, by poznać ten nowoczesny
inkubator kultury z oryginalną ele-
wacją w kształcie ruchomych „pikse-
li”, industrialnym wnętrzem oraz róż-
norodną ofertą. Jestem przekonany,
że nowa siedziba pozwoli na integra-
cję jeszcze większej liczby mieszkań-
ców i włączania ich w działania ośrod-
ka – powiada  Bogdan Olesiński, bur-
mistrz dzielnicy Mokotów. 

Nowy Kadr to prawie 7000 metrów
kwadratowych  powierzchni, z czego
3200 to przestrzeń użytkowa. Jest to
zatem jeden z największych domów
kultury w Warszawie! 

Trzy piętra nowoczesnej i dopasowa-
nej do oczekiwań odbiorców oferty: 15
pracowni edukacyjnych, w tym studio
nagraniowe, studio fotograficzne z cyklo-
ramą, liczne stanowiska multimedialne,
kawiarnia, naszpikowana nowoczesną
technologią sala widowiskowa dla 232
osób, podwieszane pod sufitem instala-
cje artystyczne i wiele innych. 

Budynek jest nie tylko atrakcyjny wi-
zualnie i dopracowany estetycznie, ale
także funkcjonalny i dostosowany do
różnych działań i grup odbiorców. No-
watorstwo przejawia się na wszystkich
płaszczyznach, elementem wyróżnia-
jącym Kadr są systemy, powtarzające
się układy znaczeń:

– system oznaczeń pomieszczeń,
którego nazwy wywodzą się od tytu-
łów filmów (mieszkańcy podczas kon-

kursu wybrali nazwy pracowni np.
„Tańcząc w ciemnościach” – dla sali
tanecznej, „MacGyver” - dla pracowni
technicznej),

– ujednolicona kolorystyka podłóg
dostosowana do charakteru działań na
danym piętrze,

– specyficzny sposób wyposażenia
biurowego (w każdym pomieszczeniu
merytorycznym jeden wyróżniający się
motyw, tzw. czarny baran),

– trzy sposoby oznaczeń dla drzwi
wewnątrz budynku w zależności od
pełnionych funkcji/możliwości dostę-
pu: szare, czarne i białe.

Kadr dysponujemy także przestrzenia-
mi komercyjnymi: salą konferencyjno-
-warsztatową dla 50 osób oraz wielofunk-
cyjną salą o powierzchni 200 metrów kw..

Kadr proponuje aż 100 rodzajów za-
jęć z tak różnych dziedzin jak: muzyka,
taniec, sztuki audiowizualne, teatr, ję-
zyk i kultura oraz szeroko pojęty rozwój.
Ich znaczna część adresowana jest do
osób dorosłych.

KADR oferuje kilka specjalnych prze-
strzeni wspólnych, dedykowanych od-
miennym celom społecznym:

– Akumulator - przestrzeń sąsiedz-
ka, czyli miejsce aktywności lokalnej
mieszkańców. To 80 metrów po-
wierzchni, o której decydują mieszkań-
cy okolicy. Pomieszczenie można swo-
bodnie modyfikować, posiada także
wyposażone zaplecze kuchenne,  

– przestrzeń młodzieżowa – pierw-
sza taka w Warszawie! Może pełnić
różnorakie funkcje, zarówno warszta-
towe, spotkaniowe, relaksacyjne. Skła-
da się z dwóch pomieszczeń, jedno z
nich, bardziej kameralne, może służyć
do mniejszych spotkań, oglądania fil-
mów czy zdjęć,

– kawiarnia z ofertą dopasowaną do
różnych klientów (preferencyjne ceny
dla seniorów, oferta lunchowa itp.),

– strefy relaksu i oczekiwania.
Obiekt zaprojektowała pracownia Sa-

mograj. Industrialny charakter budyn-

ku bezpośrednio współgra z przemy-
słowym charakterem Służewca. 

Dom Kultury Kadr powstał w 1979
roku za sprawą społecznej, oddolnej
inicjatywy. W jego wcześniejszej działal-
ności silnie wybrzmiewała specjalizacja
filmowa (DKF). Obecnie realizuje sze-
reg działań statutowych w obszarze
edukacji kulturalnej i upowszechnia-
nia kultury w dzielnicy Mokotów. 

Dom Kultury KADR został sfinan-
sowany ze środków m. st. Warsza-
wy, wartość finansowa inwestycji to
26 587 561 zł.

Wielkie otwarcie nowego Domu Kultury Kadr
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Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawia-
damia się, że w dniu 3.10.2017 r. została wydana decyzja Nr
385/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„„bbuuddoowwaa ddrrooggii eekksspprreessoowweejj SS22 –– PPOOŁŁUUDDNNIIOOWWEEJJ OOBBWWOODDNNIICCYY
WWAARRSSZZAAWWYY nnaa ooddcciinnkkuu oodd wwęęzzłłaa „„PPuułłaawwsskkaa”” ddoo wwęęzzłłaa „„LLuubbeell-
sskkaa”” ZZaaddaanniiee „„BB”” –– oodd wwęęzzłłaa PPrrzzyycczzóółłkkoowwaa ((zz wwęęzzłłeemm kkmm ookkoołłoo
55++005500,,0000)) ddoo wwęęzzłłaa WWaałł MMiieeddzzeesszzyyńńsskkii ((zz wwęęzzłłeemm kkmm ookkoołłoo
1111++550000,,0000)) oo  ddłłuuggoośśccii ookk.. 66,,55 kkmm OODDCCIINNEEKK 11 oodd kkmm 55++008866,,0055
ddoo kkmm 88++552233,,1199””..

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiasto-
wej wykonalności.

DDzziiaałłkkii uussyyttuuoowwaanniiaa oobbiieekkttuu:: (inwestycja zlokalizowana jest
nnaa tteerreenniiee mm.. sstt.. WWaarrsszzaawwyy,, DDzziieellnniiccaa WWiillaannóóww,, jjeeddnnoossttkkaa eewwii-
ddeennccyyjjnnaa 114466551166__88)),,

- ww pprroojjeekkttoowwaannyymm ppaassiiee ddrrooggoowwyymm,, nniieennaalleeżżąąccee ddoo SSkkaarrbbuu
PPaańńssttwwaa,, ddoo pprrzzeejjęęcciiaa ppoodd iinnwweessttyyccjjęę ((ww nnaawwiiaassaacchh nnuummeerryy
ddzziiaałłeekk ppoo ppooddzziiaallee - ttłłuussttyymm ddrruukkiieemm nnuummeerryy ddzziiaałłeekk pprrzzeezznnaa-
cczzoonnee ddoo pprrzzeejjęęcciiaa ppoodd iinnwweessttyyccjjii))::

oobbrręębb 1100555566,, działki o nr ewid.: 55/13 (5555//1177;; 55/18), 55/3
(5555//1155;; 55/16), 55/14 (5555//1199;; 55/20), 55/7 (5555//88;; 55/9;
55/10), 92/3 (9922//1100;; 92/11), 95 (9955//11;; 95/2, 95/3),

oobbrręębb 1100663300,, działki o nr ewid.: 2/1 (22//44;; 2/5), 2/2 (22//88; 2/9),
2/3 (22//66;; 2/7), 3/2 (33//33;; 3/4, 3/5), 4 (44//11;; 4/2, 4/3), 5 (55//11;;
5/2), 9 (99//44;; 9/5, 9/6),

oobbrręębb 1100663322,, działki nr ewid.: 11/3 (1111//1100;; 11/11), 11/8
(1111//1122,, 11/13), 11/9 (1111//1144;; 11/15; 11/16), 13/2 (1133//33;; 13/4,
13/5), 3/3 (33//55;; 3/6), 3/4 (33//77;; 3/8), 4 (44//11;; 4/2), 5/1 (55//33;;
5/4), 5/2 (55//55;; 5/6), 7 (77//11;; 7/2), 8 (88//11;; 8/2), 9 (99//11;; 9/2),

oobbrręębb 1100663366,, działki o nr ewid.: 16 (1166//11;; 16/2), 18 (1188//11;;
18/2), 19 (1199//11;; 19/2), 21 (2211//11;; 21/2), 22 (2222//11;; 22/2), 23
(2233//11;; 23/2), 24/1 (2244//66;; 24/7), 24/2 (2244//33;; 24/4, 24/5), 25
(2255//11;; 25/2), 26 (2266//11;; 26/2), 27 (2277//11;; 27/2), 28 (2288//11;; 28/2,
28/3), 29 (2299//11;; 29/2), 30 (3300//11;; 30/2), 31 (3311//11;; 31/2), 32
(3322//11;; 32/2), 33/1 (3333//33;; 33/4), 35 (3355//11;; 35/2, 35/3), 36
(3366//11;; 36/2), 7 (77//11;; 7/2), 8 (88//11;; 8/2),

oobbrręębb 1100663377,, działki o nr ewid.: 1 (11//11;; 1/2), 10/1 (1100//33;;
10/4), 11 (1111//11;; 11/2), 14 (1144//11;; 14/2), 15 (1155//11;; 15/2), 2/1
(22//33;; 2/4), 3 (33//33;; 3/4), 4 (44//11;; 4/2), 5 (55//11;; 5/2), 6 (66//11;; 6/2),
7 (77//11;; 7/2, 7/3), 8 (88//11;; 8/2, 8/3),

oobbrręębb 1100663388 działki o nr ewid.: 18 (1188//11;; 18/2), 19 (1199//11;;
19/2), 20 (2200//11;; 20/2),

oobbrręębb 1100664422,, działki o nr ewid.: 14 (1144//11;; 14/2), 15 (1155//11;;
15/2), 17 (1177//11;; 17/2), 18 (1188//11;; 18/2), 33 (3333//11;; 33/2),

oobbrręębb 1100664444 działki o nr ewid.: 2 (22//11;; 2/2), 23 (2233//11;; 23/2),
24 (2244//11;; 24/2), 5 (55//11;; 5/2), 6 (66//11;; 6/2),

oobbrręębb 1100664499 działki o nr ewid.: 2 (22//11;; 2/2),
oobbrręębb 1100665500 działki o nr ewid.: 1/5 (11//66;; 1/7), 13 (1133//11;;

13/2, 13/3), 2/11 (22//1155;; 2/16), 2/12 (22//1177;; 2/18), 2/7 (22//1133;;
2/14), 4 (44//11;; 4/2), 5 (55//11;; 5/2), 6 (66//11;; 6/2), 8/4 (88//99;; 8/10),

oobbrręębb:: 1111004400,, działki o nr ewid.: 27/2 (2277//66;; 27/7), 28 (2288//11;;
28/2), 29 (2299//11;; 29/2), 38/1 (3388//2211;; 38/22, 38/23), 38/10
(3388//2244;; 38/25), 38/14 (3388//1199;; 38/20), 38/9 (3388//1177;; 38/18),
42 (4422//11;; 42/2; 42/3), 43/2 (4433//44;; 43/5), 44 (4444//11;; 44/2), 45/3
(4455//55;; 45/6), 50/4 (5500//77;; 50/8), 50/6 (5500//99;; 50/10), 51/1
(5511//55;; 51/6), 66 (6666//11;; 66/2), 69 (6699//11;; 69/2), 96 (9966//11;;
96/2), 46/1 (4466//33;; 46/4), 116 (111166//11;; 116/2);

–– ww pprroojjeekkttoowwaannyymm ppaassiiee ddrrooggoowwyy,, ddoo pprrzzeejjęęcciiaa ww ccaałłoośśccii
ppoodd iinnwweessttyyccjjęę::

oobbrręębb 1100555566,, działki o nr ewid.: 92/4, 94,
oobbrręębb 1100663322,, działki o nr ewid.: 6, 11/1, 11/6, 11/7, 13/1, 

oobbrręębb 1100663366 działki o nr ewid.: 6,
oobbrręębb 1100663377 działki o nr ewid.: 10/2, 9,
oobbrręębb 1100664444 działki o nr ewid.: 1, 3, 4,
oobbrręębb 1100665500 działki o nr ewid.: 10/3, 9,
oobbrręębb 1111004400 działki o nr ewid.: 27/3, 38/11, 38/12, 38/13,

43/3, 45/2, 46/2, 47, 48, 49, 51/3, 51/4, 67, 68, 70;
–– ddzziiaałłkkii ssttaannoowwiiąąccee tteerreennyy wwóódd ppłłyynnąąccyycchh,, ppoołłoożżoonnee ww llii-

nniiaacchh rroozzggrraanniicczzaajjąąccyycchh tteerreenn iinnwweessttyyccjjii nniiee ppooddlleeggaajjąąccaa ppoo-
ddzziiaałłoowwii  ppoodd iinnwweessttyyccjjęę::

oobbrręębb 1100663300,, działki o nr ewid.: działki nr: 6, 7, 8.

NNuummeerryy ddzziiaałłeekk pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd pprrzzeebbuuddoowwęę//bbuuddoowwęę ssiiee-
ccii uuzzbbrroojjeenniiaa tteerreennuu nniieewwcchhooddzząąccee ww sskkłłaadd pprroojjeekkttoowwaanneeggoo ppaa-
ssaa ddrrooggoowweeggoo ((ttłłuussttyymm ddrruukkiieemm - nnuummeerryy ddzziiaałłeekk ppoo ppooddzziiaallee
pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd bbuuddoowwęę//pprrzzeebbuuddoowwęę ssiieeccii uuzzbbrroojjeenniiaa tteerreennuu))::

oobbrręębb 1100555566,, działki o nr ewid.: 55/3 (55/15 ; 5555//1166), 55/13
(55/17; 5555//1188), 55/14 (55/19; 5555//2200), 95 (95/1, 9955//22,, 9955//33),
55/7 (55/8, 5555//99,, 5555//1100), 55/2, 93, 55/6, 

oobbrręębb 1100663300,, działki o nr ewid.: 3/2 (3/3, 33//44,, 33//55), 4 (4/1,
44//22,, 44//33), 5 (5/1, 55//22), 8, 6, 7, 11, 

oobbrręębb 1100663311,, działki o nr ewid.: 25/1, 29/4, 
oobbrręębb 1100663322,, działki o nr ewid.: 13/2 (13/3, 1133//44,, 1133//55),

3/3 (3/5, 33//66), 4 (4/1, 44//22), 1/6, 1/7, 2, 3/1, 12/2, 12/3, 
oobbrręębb 1100663366,, działki o nr ewid.: 1/6, 
oobbrręębb 1100663388,, działki o nr ewid.: 20 (20/1, 2200//22), 9/1, 10, 13,

14, 15, 17, 
oobbrręębb 1100663399,, działki o nr ewid.:22/1, 22/2, 
oobbrręębb 1100664433,, działki o nr ewid.: 4, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21,

24, 26, 28, 30, 31, 35, 36,
oobbrręębb 1100664444,, działki o nr ewid.: 23 (23/1, 2233//22), 24  (24/1,

2244//22), 5 (5/1, 55//22), 6 (6/1, 66//22), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 25, 7, 8, 9, 

oobbrręębb 1100664455,, działki o nr ewid.: 14,
oobbrręębb 1100664499,, działki o nr ewid.: 2 (2/1, 22//22), 1/2,
oobbrręębb 1100665500,, działki o nr ewid.: 1/5 (1/6, 11//77), 13 (13/1, 1133//22,,

1133//33), 2/12 (2/17, 22//1188), 2/7 (2/13, 22//1144), 
oobbrręębb 1100665577,, działki o nr ewid.:67, 108, 
oobbrręębb 1100665588,, działki o nr ewid.: 3/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

16, 24, 25,
oobbrręębb 1100666688,, działki o nr ewid.: 122,
oobbrręębb 1100666699,, działki o nr ewid.: 1, 10/5, 10/6, 11, 13/1, 15/6,

16, 17, 18, 22/1, 22/2, 24, 36, 37, 38/1, 38/2, 5, 59, 6, 7, 8, 9/1, 
oobbrręębb 1111004400,, działki o nr ewid.: 28 (28/1, 2288//22), 29 (29/1,

2299//22), 38/10 (38/24, 3388//2255), 38/7, 38/8, 38/16, 
NNuummeerryy ddzziiaałłeekk pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd pprrzzeebbuuddoowwęę uurrzząąddzzeeńń

wwooddnnyycchh lluubb uurrzząąddzzeeńń mmeelliioorraaccjjii wwooddnnyycchh sszzcczzeeggóółłoowwyycchh ww
sskkłłaadd pprroojjeekkttoowwaanneeggoo ppaassaa ddrrooggoowweeggoo ((ttłłuussttyymm ddrruukkiieemm - nnuu-
mmeerryy ddzziiaałłeekk ppoo ppooddzziiaallee pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd pprrzzeebbuuddoowwęę))::

oobbrręębb 1100555566,, działki o nr ewid.: 55/13 (55/17, 5555//1188), 95
(95/1, 9955//22,, 9955//33),

oobbrręębb 1100663366,, działki o nr ewid.: 19 (19/1, 1199//22), 23 (23/1,
2233//22), 27 (27/1, 2277//22), 29 (29/1, 2299//22), 30 (30/1, 3300//22), 35
(35/1, 3355//22,, 3355//33), 7 (7/1, 77//22), 8 (8/1, 88//22), 1/6, 17, 20, 1/5, 

oobbrręębb 1100663377,, działki o nr ewid.: 15 (15/1, 1155//22),
oobbrręębb 1100663399,, działki o nr ewid.: 22/1, 22/2, 22/10, 
NNuummeerryy ddzziiaałłeekk pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd pprrzzeebbuuddoowwęę ddrróógg iinnnnyycchh

kkaatteeggoorriiii nniieewwcchhooddzząąccee ww sskkłłaadd pprroojjeekkttoowwaanneeggoo ppaassaa ddrrooggoo-
wweeggoo ((ttłłuussttyymm ddrruukkiieemm - nnuummeerryy ddzziiaałłeekk ppoo ppooddzziiaallee pprrzzeezznnaa-
cczzoonnee ppoodd pprrzzeebbuuddoowwęę))::

oobbrręębb 1100555566,, działki o nr ewid.: 55/3 (55/15, 5555//1166), 55/13
(55/17, 5555//1188), 55/7 (55/8, 5555//99,, 5555//1100), 55/2, 55/6, 

oobbrręębb 1100663300,, działki o nr ewid.: 3/2 (3/3, 33//44,, 33//55), 8, 6, 7,
11, 

oobbrręębb 1100663311,, działki o nr ewid.: 25/1, 29/4, 

oobbrręębb 1100663322,, działki o nr ewid.: 11/3 (11/10, 1111//1111), 13/2
(13/3, 1133//44,, 1133//55), 11/8 (11/12, 1111//1133), 11/9 (11/14, 1111//1155,,
1111//1166), 1/7, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 1/6, 1/5, 

oobbrręębb 1100663399,, działki o nr ewid.: 22/1, 22/2, 22/10,
oobbrręębb 1100664499,, działki o nr ewid.:1/1, 1/2, 12, 
oobbrręębb 1111004400,, działki o nr ewid.: 42 (42/1, 4422//22,, 4422//33), 38/1

(38/21, 3388//2222,, 3388//2233), 38/10 (38/24, 3388//2255), 38/14 (38/19,
3388//2200), 38/9 (38/17, 3388//1188), 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7,
38/8, 38/15, 38/16

NNuummeerryy ddzziiaałłeekk pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd bbuuddoowwąą ttyymmcczzaassoowwyycchh
oobbiieekkttóóww bbuuddoowwllaannyycchh ((zzaapplleecczzee bbuuddoowwyy,, ddrrooggii ttyymmcczzaassoowwee))
nniieewwcchhooddzząąccee ww sskkłłaadd pprroojjeekkttoowwaanneeggoo ppaassaa ddrrooggoowweeggoo ((ttłłuussttyymm
ddrruukkiieemm - nnuummeerryy ddzziiaałłeekk ppoo ppooddzziiaallee pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd bbuuddoo-
wwęę oobbiieekkttóóww ttyymmcczzaassoowwyycchh))::

oobbrręębb 1100555566,, działki o nr ewid.: 55/3 (55/15, 5555//1166), 55/13
(55/17, 5555//1188), 55/14 (55/19, 5555//2200), 55/7 (55/8, 5555//99,,
5555//1100), 55/2, 56/1, 56/3, 55/6, 

oobbrręębb 1100663300,, działki o nr ewid.: 2/2 (2/8, 22//99), 4 (4/1, 44//22,,
44//33), 5 (5/1, 55//22), 8, 6, 7,

oobbrręębb 1100663322,, działki o nr ewid.: 3/3 (3/5, 33//66), 2, 3/1, 
oobbrręębb 1100663366,, działki o nr ewid.: 28 (28/1, 2288//22,, 2288//33), 35

(35/1, 3355//22,, 3355//33), 17, 20, 1/4, 1/5, 
oobbrręębb 1100663399,, działki o nr ewid.: 22/1, 22/2, 22/10, 22/3,

22/4, 22/5,
oobbrręębb 1100665500,, działki o nr ewid.: 5 (5/1, 55//22), 6 (6/1, 66//22),  8/4

(8/9, 88//1100), 
oobbrręębb 1111004400,, działki o nr ewid.: 42 (42/1, 4422//22,, 4422//33), 38/1

(38/21, 3388//2222,, 3388//2233), 96 (96/1, 9966//22), 116 (116/1, 111166//22), 37,
61, 62, 41, 33

NNuummeerryy ddzziiaałłeekk pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd bbuuddoowwąą zzjjaazzddóóww ((nniiee-
wwcchhooddzząąccee ww sskkłłaadd pprroojjeekkttoowwaanneeggoo ppaassaa ddrrooggoowweeggoo ((ttłłuussttyymm
ddrruukkiieemm - nnuummeerryy ddzziiaałłeekk ppoo ppooddzziiaallee pprrzzeezznnaacczzoonnee ppoodd bbuuddoo-
wwęę zzjjaazzddóóww))::

oobbrręębb 1100663311 działki o nr ewid.: 22/7, 29/3, 29/4, 
oobbrręębb 1100663322,, działki o nr ewid.: 5/2 (5/5, 55//66), 7 (7/1, 77//22),

9 (9/1, 99//22), 1/6, 1/7, 
oobbrręębb 1100663366,, działki o nr ewid.:18 (18/1, 1188//22), 24/2 (24/3,

2244//44,, 2244//55), 28 (28/1, 2288//22,, 2288//33), 8 (8/1, 88//22), 
oobbrręębb 1100663377,, działki o nr ewid.: 10/1 (10/3, 1100//44), 
oobbrręębb 1100665500,, działki o nr ewid.: 1/5 (1/6, 11//77), 2/11 (2/15,

22//1166), 2/7 (2/13, 22//1144), 
oobbrręębb 1111004400,, działki o nr ewid.: 96 (96/1, 9966//22).

Do ogr aniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż w dniu 29.09.2017
r. została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr
380/II/2017 umarzająca postępowanie w zakresie działek inwe-
stycyjnych wskazanych w piśmie pełnomocnika inwestora z dnia
11.08.2017 r.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia od-
wołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewo-
dy Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.) doręcze-
nie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia pu-
blicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapo-
znać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
pokój nr 509, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

WWII-IIII..77882200..11..22..22001177..AAKK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji 

Na pozór wydawać by się mogło,
że prace Julii Słoneckiej i Moni-
ki Trzupek nie mają ze sobą wie-
le wspólnego. Ale to tylko złu-
dzenie.

Pierwsza z nich stosuje duże prosto-
kątne formaty i swobodnie nakładając
farbę metodą impasto, trawestuje mo-
tywy znane z historii sztuki. Druga kom-
ponuje swoje prace na średnich wymia-
rów kwadratach, starannie dbając o
gładką powierzchnię swych obrazów,
przedstawiających zakłócenia obrazu
cyfrowego.

Na poziomie formalnym obie artyst-
ki różni wiele: podejście do materii, for-
mat i skala, użyte techniki, zastosowane
środki wyrazu, oraz stosunek do koloru.
Jednak wszystkie wymienione powyżej
kryteria to tylko narzędzia, które wiodą
młode malarki do wyrażenia przeczuć,
nastrojów, a nawet do postawienia istot-
nych tez. Język plastyczny ich prac, zde-
cydowanie je różnicujący, prowadzi jed-
nak do podobnych reakcji u widza-od-
biorcy. To, co widzimy na powierzchni
obrazów Julii Słoneckiej i Moniki Trzu-
pek, to nic innego jak trawestacje wybra-
nych obszarów kultury. 

Dzisiejszy twórca czerpie inspiracje ze
świata otaczającej go zewsząd kultury, a
wizualne ślady jego działalności wpisują
się w pojemne pojęcie obrazu zapośred-
niczonego. W tak postawioną diagnozę
doskonale wpisuje się twórczość dwóch
wyśmienitych malarek, które swą wspól-
ną wystawę zatytułowały Przeczucia.

Zastępując czytanie obrazu od lewej
do prawej, czytaniem od prawej do le-
wej, Słonecka tworzy ciekawą opo-
wieść przemawiającą do nas głównie za
sprawą enigmatycznej formy. Obok
prac malarskich Julii Słoneckiej, na wy-
stawie Przeczucia mamy również do
czynienia z rzeźbą, czy raczej z aranża-

cją przestrzenną w postaci przeskalo-
wanych zębów. Jest to rozwinięcie jed-
nego z obrazów autorki. Jednak skala
zmienia w tym wypadku znaczenie i
myśli odbiorcy uciekają od skojarzeń
stomatologicznych, wędrując raczej w
obszar odczuć i nastrojów determinu-
jących przeczucia stanów napięcia i za-
grożenia.  

W odmienny formalnie sposób Moni-
ka Trzupek osiąga podobny efekt ko-
mentarza współczesnej kultury wizual-
nej. Tematem jej prac są krótkotrwałe
aberracje i zakłócenia obrazu, z jakimi
mamy do czynienia podczas masowej
konsumpcji i edycji wizualiów cyfro-
wych. Glitche jako wizualny efekt
uboczny niechcianego zakłócenia dość
szybko zrobiły karierę we współczesnej
kulturze estetycznej. Częstotliwość ich
występowania sprawiła, że traktujemy
je jako byty naturalne, a nierzadko tak-
że, jak czyni to również Monika Trzu-
pek, jako materię dzieła sztuki. 

Wydaje się, że artystka świadomie
uniwersalizuje swe prace i komponując
na kwadracie, przenosi swe pikselowe
kompozycje ze środowiska wirtualne-
go, poprzez rzeczywistość materii, w

świat idei. Podobnie jak w przypadku
Julii Słoneckiej prace Trzupek mają
także ciekawe rozwinięcie przestrzen-
ne w postaci polichromowanych brył
opartych o moduł piksela i układy wy-
wiedzione z cyfrowych glitchy. Wyjście
w przestrzeń w twórczości Moniki
Trzupek łatwo zestawić z zabiegiem
uprzestrzennienia prac starszego o kil-
ka pokoleń Ryszarda Winiarskiego. Je-
go w świat trzech wymiarów zaprowa-
dziła analiza przestrzeni probabilistycz-
nej, zaś Trzupek refleksja nad aberra-
cjami świata obrazu cyfrowego. Cie-
kawy wydaje się również fakt, iż ar-
tystka – malując ścisły algorytm bitowy
– posługuje się okiem i dłonią i przeno-
si błąd maszyny na błąd ludzki. Ta od-
ręczność jej prac sprawia, że odbieramy
je jako obiekty sztuki, a nie nauki, któ-
ra stanowi jedynie inspirację dla jej
działalności.

D r  A r k a d i u s z  K a r a p u d a

WWyyssttaawwaa cczzyynnnnaa ddoo 2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa
22001177 rrookkuu

ppoonn.. - pptt.. ww ggooddzz.. 1144..0000 –– 2200..3300
SSffiinnaannssoowwaannoo zzee śśrrooddkkóóww DDzziieellnniiccyy

UUrrssyynnóóww 

W Galerii Działań

Przeczucia Julii Słoneckiej i Moniki Trzupek
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ZZOOFFIIAA DDRRUUSSZZ:: ZZnnaajjdduujjeemmyy
ssiięę ww „„MMaarrookkoo SSkklleepp”” nnaa uulliiccyy
DDeerreenniioowweejj 22.. TToo kklliimmaattyycczznnee
mmiieejjssccee,, kkttóórree nniiee pprrzzyyppoommiinnaa
ttyyppoowweeggoo sskklleeppuu..

RREENNAATTAA LLUUBBEELLSSKKAA,, regio-
nalny kierownik sprzedaży:
Dziękuję bardzo. Tworząc to
miejsce, staraliśmy się zapewnić
klimat, w którym klienci dobrze
się czują. Myślę, że nam się to
udało. Mamy stałych klientów,
którzy chętnie nas odwiedzają i
opowiadają nam ciekawe histo-
rie. Przydaje się wtedy nasza du-
ża kanapa J

SSkkąądd wwzziiąąłł ssiięę ppoommyyssłł nnaa pprroo-
dduukkttyy zz MMaarrookkaa??

Pomysłodawcą był nasz Pre-
zes – pan Paweł Mietlicki. Po-
dróżował  często do Maroka i za-
chwyciło go to, w jaki sposób ży-
ją tam ludzie. Ich kuchnia, rytu-
ały, oraz ekologiczny sposób by-
cia. I postanowił przywieźć do
Polski odrobinę Maroka w po-
staci produktów spożywczych i
kosmetycznych.

JJaakkiiee pprroodduukkttyy zznnaajjdduujjąą ssiięę ww
ooffeerrcciiee sskklleeppuu??

Naszym głównym produktem
jest certyfikowany Olej Argano-
wy. Posiada on certyfikat Eco
Cert. To bardzo ważna informa-
cja, ponieważ na rynku polskim
znajduje się wiele podrabianych
olejów, a te nie mają takich wła-
ściwości jak oryginalny olej arga-
nowy.

NNaa ccoo zzwwrróócciićć sszzcczzeeggóóllnnąą
uuwwaaggęę pprrzzyy wwyybboorrzzee oolleejjuu aarrggaa-
nnoowweeggoo,, aabbyy wwyybbrraaćć tteenn pprraaww-
ddzziiwwyy,, oorryyggiinnaallnnyy??

Olej arganowy powinien po-
siadać Eco Cert, a w jego składzie
powinien być taki opis : INCI:
100 % Argania spinosa kernel

oil. Wtedy mamy pewność, że
jest to oryginalny w 100% olej ar-
ganowy.

NNaa ccoo ddzziiaałłaa oolleejj aarrggaannoowwyy??
Należy przede wszystkim

wspomnieć, że są jego dwa ro-
dzaje: olej arganowy spożywczy
i olej arganowy kosmetyczny.

Spożywczy wytwarzany jest z
prażonych ziaren arganowca.
Jest tłoczony na zimno, a następ-
nie filtrowany. Ta odmiana ole-
ju posiada aromat orzechowy,
jest prawdziwą rozkoszą dla
podniebienia. Po za walorami
smakowymi, olej arganowy spo-
żywczy wykazuje właściwości
protekcyjne, czyli ochrania waż-
ne układy:

– układ krążenia, wspomaga-
jąc prawidłowe funkcjonowanie
naczyń krwionośnych i serca
oraz utrzymanie właściwego po-
ziomu cholesterolu; 

– układ odpornościowy, a cho-
dzi o wzmacnienie funkcji
obronnych organizmu;

– układ ruchu, zwłaszcza w
odniesieniu do kości i struktury
tkanki łącznej;

– układ  nerwowy, wpływając
korzystnie na prawidłową pra-
cę komórek mózgowych i prze-
bieg procesów pamięciowych;

– układ pokarmowy, poprzez
dobroczynny wpływ na prawi-
dłowe procesy trawienia, pracę
jelit i wątroby.

AA jjaakkiiee ddzziiaałłaanniiee mmaa oolleejj aarr-
ggaannoowwyy kkoossmmeettyycczznnyy??

Jest on hipoalergiczny, ideal-
ny do pielęgnacji każdego ro-
dzaju skóry. Można go stosować
już od pierwszych dni życia. 

Jest skuteczny w walce z trądzi-
kiem, łuszczycą, egzemą , atopo-
wym zapaleniem skóry. Zalecany

jest w walce ze zmarszczkami,
przedwczesnym starzeniem się
skóry, może przyspieszać gojenie
ran, zadrapań, pęknięć skóry, roz-
stępów, blizn, poparzeń, w tym
słonecznych, nawilża suche i
zniszczone włosy, odżywia skó-
rę głowy wzmacnia kruche, roz-
dwajające się paznokcie. Jest ide-
alnym kosmetykiem po goleniu.

WW jjaakkii ssppoossóóbb nnaalleeżżyy uużżyywwaaćć
oolleejjuu ww ppiieellęęggnnaaccjjii sskkóórryy ii wwłłoossóóww??

To bardzo ważne pytanie. Ole-
ju arganowego, podobnie jak i
innych olejów, należy używać na
mokrą skórę i mokre włosy. Jest
to bardzo ważna zasada, ponie-
waż olej wtedy szybko się wchła-
nia, nawilża skórę i nie pozosta-
wia tłustej warstwy na skórze.

JJaakkiiee jjeesszzcczzee pprroodduukkttyy zznnaajj-
ddzziieemmyy ww „„ MMaarrookkoo sskklleepp”” ??

Przede wszystkim znajdzie-
my tu oryginalny olej z nasion
czarnuszki.

CCoo ttoo zzaa oolleejj ii nnaa ccoo ddzziiaałłaa??
W świecie arabskim czarnusz-

ka postrzegana jest jako pana-
ceum, mówi się, że „leczy
wszystko oprócz śmierci”.

Olej z czarnuszki, ze względu
na swoje bogate właściwości re-
generujące, odżywcze i napraw-
cze, jest do dziś bardzo znanym
i cennym olejem. Stosuje się go
zewnętrznie oraz wewnętrznie.
Zastosowany zewnętrznie: 

przeciwdziała wypadaniu
włosów i łysieniu, zapobiega roz-
dwajaniu się końcówek

eliminuje łupież, zwalcza trą-
dzik i oczyszcza cerę,

reguluje wydzielanie sebum
– jest więc wskazany do pielę-
gnacji skóry łojotokowej, łago-
dzi podrażnienia. 

AA zzaassttoossoowwaannyy wweewwnnęęttrrzznniiee......
Spożywanie oleju z czarnusz-

ki siewnej wpływa ochronnie na
komórki organizmu oraz ko-
rzystnie na prawidłowe funkcjo-
nowanie układów:

– krążenia, wspomaga bo-
wiem utrzymanie prawidłowego
poziomu cholesterolu i cukru we
krwi;

– odpornościowego – zawarte
w oleju naturalne antyoksydan-
ty wzmacniają siły obronne or-
ganizmu;

– pokarmowego –  naturalne
związki czynne ochraniają ko-
mórki trzustki i wątroby oraz
wspierają prawidłową pracę
przewodu pokarmowego;

– moczowego – olej wspoma-
ga oczyszczanie dróg moczo-
wych z toksyn i złogów;

– nerwowego – zawarte w ole-
ju wielonienasycone kwasy
tłuszczowe oraz fosfolipidy, w
tym fostatydylocholina, wspiera-
ją procesy zapamiętywania i
uczenia się.

PPrroodduukkttóóww ww ooffeerrcciiee jjeesstt wwiiee-
llee,, kkttóórryy zz nniicchh zzaassłłuugguujjee jjeesszzcczzee
nnaa sszzcczzeeggóóllnnee wwyyrróóżżnniieenniiee??

Jest to zdecydowanie olej z
nasion opuncji figowej. To eks-
kluzywny olej, który ma silne
działanie przeciwstarzeniowe,
ujędrniające, pobudza natural-
ne procesy regeneracji. Popra-
wia napięcie i koloryt skóry oraz
skutecznie spowalnia procesy
starzenia się komórek. Jest prze-
znaczony do pielęgnacji skóry
dojrzałej, pokrytej zmarszczka-
mi, odwodnionej, zniszczonej i
wymagającej regeneracji. Może
być także stosowany do skóry
suchej oraz wrażliwej. Poleca-
ny jest do pielęgnacji delikat-
nych okolic oczu, ust, szyi oraz
dłoni, czyli miejsc, w których
objawy starzenia pojawiają się
najwcześniej.

CCzzyy ww ppaańńssttwwaa ooffeerrcciiee zznnaajj-
dduujjąą ssiięę ssaammee oolleejjee??

Nie, po za olejami klienci znaj-
dą takie produkty jak: naturalne
czarne mydło, glinki, naturalne
szampony do włosów, dezodo-
rant ałun w różnych postaciach,
naturalne hydrolaty, np. woda
różana. A także zapachy do cia-
ła i do pomieszczeń.

Oferta „Maroko Sklep”

Olej arganowy dla zdrowia i urody

KRÓLOWA KICKBOXINGU
ŻEGNA SIĘ Z RINGIEM NA DSF

KICKBOXING CHALLENGE 11
Najlepszy kickboxing w Polsce wraca do stolicy! 27 paź-
dziernika w Arenie Ursynów w Warszawie odbędzie się

gala DSF Kickboxing Challenge 11. 

Będzie to szczególna impreza, która zapewni kibicom skrajne emocje. Oprócz międzynarodo-
wego meczu w K-1 (Polska vs Francja) oraz debiutu dla federacji Dawida Kasperskiego, z ringiem
pożegna się królowa tej dyscypliny – Dorota Godzina. Występem w obronie mistrzowskiego ty-
tułu legendarna zawodniczka oficjalnie zakończy zawodową karierę. 

– Kiedyś trzeba zakończyć występy, a ja chcę to zrobić na swoich warunkach. Nie każdy to ro-
zumie, ale myślę, że lepsze jest zejście ze sceny z niedosytem, w dobrej formie, ze wspaniałymi
wspomnieniami, niż odejście z żalem, że nie daję sobie już rady w ringu – przyznaje 32-letnia Do-
rota Godzina. – Zdobyłam mistrzowski pas tutaj na Ursynowie. To mój teren, mieszkam tuż obok.
Czułam presję, chciałam zrobić widowisko dla przyjaciół. Codziennie widziałam swoją twarz na
plakatach. Cieszę się, że wywalczyłam pas właśnie tu. Teraz historia zatoczyła koło i ostatnią wal-
kę toczę również w Arenie Ursynów – dodaje.

Dorota Godzina (rocznik 1985) to wychowanka Piotra Siegoczyńskiego oraz klubu X Fight Pia-
seczno. W swojej karierze amatorskiej najbardziej utytułowana polska zawodniczka stoczyła po-
nad 350 pojedynków. Od lat walczy i zwycięża we wszystkich formułach – do jej największych suk-
cesów należą trzykrotne amatorskie mistrzostwo świata, dwukrotne mistrzostwo Europy, 12 wy-
granych Pucharów Świata i ponad 30 tytułów mistrzyni Polski w kickboxingu. W karierze zawo-
dowej Dorota została mistrzynią świata WAKO PRO oraz zdobyła pas DSF Kickboxing Challenge
w kategorii do 56 kilogramów. 

ZZoobbaacczz ttrraaiilleerr ggaallii DDSSFF KKiicckkbbooxxiinngg CChhaalllleennggee 1111

Arena Ursynów to dla Godziny miejsce symboliczne – to tutaj w kwietniu 2015 roku odbyła się
gala DSF Kickboxing Challenge 4, na której zdobyła mistrzowski pas. W wypełnionej po brzegi ha-
li niósł ją doping ponad dwóch tysięcy kibiców sportów walki. Taki sam tłum będzie żegnał Do-
rotę 27 października.

Na DSF Kickboxing Challenge 11 wystąpią również mistrz świata WAKO PRO Michał Turyński
(+91 kg), związany również z GLORY oraz debiutujący w najlepszej polskiej federacji kickboxin-
gu Dawid Kasperski (-86 kg) – tegoroczny zwycięzca The World Games, zdobywca trzech Pucha-
rów Świata i aż 21-krotny mistrz Polski.

BBiilleettyy nnaa DDSSFF KKiicckkbbooxxiinngg CChhaalllleennggee 1111 ww cceenniiee oodd 5500 PPLLNN ssąą ddoossttęęppnnee ww sseerrwwiissiiee eevveennttiimm..ppll..
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Chrońmy  Gaj w Gucinie i Zespół Dworsko-Pałacowy  na Wyczółkach

Miejsca, w których przemawia historia
Nasza coraz piękniejsza i nowo-
czesna dzielnica – Ursynów ma
obowiązek zachować dla  dzieci
i wnuków  dwie enklawy dawne-
go krajobrazu: genius loci Guci-
na i  Zespół Dworsko- Parkowy
na Wyczółkach. 

Przekonały mnie o tym  dwie
wycieczki historyczno-przy-
rodnicze: pierwsza, zorgani-

zowana przez prof.  Lecha  Królikow-
skiego we wrześnie 2015 r do Wyczó-
łek  i druga, zorganizowana 16 wrze-
śnia br. przez Oddział Warszawski Pol-
skiego Towarzystwa Botanicznego,
Muzeum SGGW , Urząd Dzielnicowy
Ursynów, Parafię pw. Świętej Katarzy-
ny i Muzeum Wilanowskie – do Gucina.
Problemy Gucina zostały wnikliwie
przedstawione  w Kwartalniku Akade-
mickim „Ad rem” ( nr 1/2017), które-
go redaktorem naczelnym jest Piotr
Sypczuk – autor pasjonującego stu-
dium  „Gaj w Gucinie. Wymowa ide-
owa parku-pomnika i walki o jego re-
stytucję” (Warszawa 2013) , a redakto-
rami numeru: Katarzyna Marciszew-
ska  i Artur Obidziński.

T rudno nie zgodzić się z redak-
torem naczelnym, kiedy pisze:
„Zabezpieczenie  walorów

przyrodniczych Gucina wydaje się waż-
ne  i potrzebne z kilku  powodów. Pierw-
szym z nich jest  bogactwo tradycji  hi-
storycznej tego miejsca – idei tu upa-
miętnionych i osób z nim związanych.
Drugim powodem jest jego rola jako
oazy przyrodniczej w silnie przekształ-
conym środowisku miasta.. Trzecim jest
rola tego miejsca jako ogniwa w uni-
kalnym przyrodniczym ciągu, jaki sta-
nowi biegnąca przez całe miasto w kie-
runku północ- południe Skarpa War-
szawska. Łączy ona między innymi  re-
zerwaty przyrody, jakimi są: Las Ka-
backi, Las Natoliński,  Skarpa Ursynow-
ska, Las Bielański; parki Arkadia, Mor-
skie  Oko, Łazienkowski, Ujazdowski,
Marszałka Rydza-Śmigłego,  Kazimie-
rzowski,  Kępa Potocka, , Las Młociński
oraz obiekty historyczne: Fort Czernia-
ków, Fort Legionów, Ogrody Zamko-
we, Cytadela Warszawska. Wszystkie
te  obiekty, dzięki  ciągłości przestrzen-
nej, tworzą mieszkańcom  wyjątkową
możliwość spontanicznego poznania
natury i kultury ich miasta.”  

Anna Majdecka-Strzeżek przy-
pomina nam, że  zespół rezy-
dencjonalny w Gucinie  był

skromną letnią rezydencją  w duchu
parków romantycznych, składającą się
z dworu i otaczającego go ogrodu; ze-
społu  budynków gospodarczych  z
ogrodem użytkowym, stawu u podnó-
ża skarpy i Gaju. Kościół  św. Katarzyny,
dominujący nad  Służewcem,  był domi-
nantą układu  kompozycyjnego Gucina,
utrwalonego m. in. w obrazie Aleksan-
dra Majewskiego z 1818 r. „Widok ko-
ścioła w Służewie  i dworu w Gucinie”
( Muzeum Warszawy)  i  Wincentego
Kasprzyckiego z 1834 r. „Widok  ko-
ścioła w Służewie i stawu w Gucinie” (
własność prywatna).

Bohaterem Gucina jest Stani-
sław Kostka-Potocki  herbu Pi-
lawa (1755 -1821), właściciel

Wilanowa, aktywny poseł Sejmu Czte-
roletniego, w 1792 organizator uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, członek Rady
Wojennej przy królu. W latach 1794-
1795 więziony przez Austriaków. Po
powrocie do kraju  w 1797 r. zajął się re-
nowacją pałacu wilanowskiego, w któ-
rym urządził muzeum sztuki.  Czynnie
uczestniczył w pracach Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Aresztowany przez Ro-
sjan w 1813 r. do Polski powrócił w lip-
cu 1814 r.  Wierny Napoleonowi – nie
przyłączył się do rokowań  z carem Alek-
sandrem I. W 1815 r. objął kierownictwo
Komisji  Wyznań Religijnych Oświece-
nia  Publicznego, rozbudowując znacz-
nie szkolnictwo wszystkich typów. W
1818 r. został prezesem Senatu  Króle-
stwa Polskiego . Od 1 marca 1812 r.  był
Wielkim Mistrzem  Wielkiego Wschodu
Narodowego . Był też autorem kilku
publikacji o sztuce i literaturze oraz po-
wieści satyrycznej „Podróże do ciem-
nogrodu”, co stało się przyczyną jego
usunięcia z Komisji, po interwenci  epi-

skopatu u Aleksandra I. Zmarł w Wila-
nowie 14 września 1821 roku. 

P ierwsze drzewo w Gaju posa-
dził  2 października 1821 r. syn
Aleksandry i Stanisława Kostki-

-Potockich – Aleksander. Ludwika z So-
snowskich Lubomirska, będąca wielką
miłością Tadeusza Kościuszki, korzy-
stając z pomocy Niemcewicza,  zasa-
dziła  topolę nadwiślańską. Sam Niem-
cewicz dla upamiętnienia braci Potoc-
kich, w tym Ignacego, Romana  Fran-
ciszka Potockiego, uczestnika obiadów
czwartkowych, członka Komisji Edu-
kacji Narodowej, współtwórcy Konsty-
tucji 3 Maja, kierownika Wydziału Inte-
resów Zagranicznych Rady Najwyższej
Narodowej Powstania Kościuszkowskie-
go, więźnia caratu i Austrii – zasadził
dąb i orzech amerykański. 

K ilka drzew w imieniu rodziny
zasadził książę Adam Jerzy
Czartoryski (14 I 1770-15 VII

1861), kurator wileński zasłużony dla
rozwoju polskiego szkolnictwa  na kre-
sach wschodnich, zastępca ministra
spraw zagranicznych, członek Senatu  I
Rady Państwa Rosji Aleksandra I, od
31 stycznia  do  16 sierpnia 1831 r. na
czele Rządu Narodowego, przywódca
obozu konserwatywno-liberalnego
Wielkiej Emigracji, zwanego Hotelem
Lambert.  Drzewa zasadzili też „niepo-
korni”: arcybiskup Szczepan Hołow-
czyc i ks. Antoni Kotowski, Stanisław
Staszic oraz utalentowana pisarka Ma-
ria Wirtemberska, siostra Adama Je-
rzego Czartoryskiego. W czasie Powsta-
nia Listopadowego, przeżyła ona bom-
bardowanie rodzinnych Puław z roz-
kazu własnego syna, generała rosyj-
skiego – Adama Karola Wilhelma . W la-
tach 1806 – 1816 prowadziła w War-
szawie salon literacki i była współzało-
życielką Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności     

„ W roku 2017,  na który przypada
dwustulecie powstania Gucina – pisze
Katarzyna Marciszewska z SGGW– za-
miast majestatycznego Gaju  ze skle-
pieniem z koron  sędziwych  drzew-po-
mników, świadków wielkich idei i dzieł
tamtej epoki, widzimy zarośla, którymi
natura  zabliźnia pustkę  po utraconych
drzewach...Każdy, kto pozna historię i
losy tego miejsca,  stanie przed pyta-
niem:  jak ocalić sacrum  przed profa-
num i podtrzymać zamierający szum
skrzydeł genius loci Gaju w Gucinie.”

„Mimo Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzen-
nego m. st. Warszawy z 2006 r.–  piszą
badacze z SGGW  – „prace  w kierunku
przywrócenia funkcji retencyjnej i kra-
jobrazowej Księżego Stawu nie zostały
do tej pory wykonane”.

M łodzi entuzjaści ochrony
dziedzictwa krajobrazowo-
-przyrodniczego z SGGW i

Ogrody Botanicznego PAN  pokazują
nam bogactwo flory,  grzybów, płazów
i gadów Księżych Stawów w Gucinie.
Odkryli oni tam kilkadziesiąt garnków
ptaków, będących pod ścisłą ochroną ,
w tym: bogatkę, cyrankę, kosa, łabę-
dzia niemego, perkozkę, rudzika, trzna-
dla, ziębę, zimorodka. 

J ako historyk Warszawy i oby-
watel Ursynowa – za Łukaszem
Gołębiowskim, autorem jedne-

go z pierwszych „Przewodników” po
Warszawie i okolicach  z 1827 r. – przy-

pominam: „ W Gucinie osoby ceniące
pamięć Stanisława Hrabi Potockiego
mnóstwo drzew posadziły. Roskosz,
dziś Ursynów, pałacyk i ogród na prze-
ciw bażantarni  na wzgórku, przez
Xsiężną Lubomirską założony, dziś
przez Juliana Niemcewicza  znanego z
cnót swoich  i dzieł użytecznych po-
siadany”. 

Znany historyk Warszawy Fran-
ciszek Maksymilian Sobiesz-
czański – w swym dziele „Rys

historyczno- statystyczny  wzrostu i sta-
nu Miasta Warszawy  od najdawniej-
szych czasów  aż do 1847 roku” – o Gu-
cinie już nie wspomina.  Gucin, po
śmierci spadkobiercy Stanisława Kost-
ki-Potockiego, był zarządzany przez Ad-
ministrację Dóbr Wilanowskich, która w
obrębie ogrodu górnego, pod skarpą,
urządziła sad.

Od 1872 r. był on utrzymywa-
ny przez dzierżawców, któ-
rzy przyspieszyli proces je-

go degradacji  i rozkradania z warto-
ściowych elementów. „Ilustrowany
przewodnik po Warszawie” z 1893 r.
informował:

„Gucin, nazwę swą  otrzymał po-
dobnie jak Marysin i Natolin  na pa-
miątkę wnuka  hr. Stanisława Potockie-
go Augusta (zdrobniałe Gucio), hr. Po-
tockiego Aleksandra , syna hr. Alek-
sandra,  a męża ostatniej właścicielki
Wilanowa. Dworek i ogród Gucina nie
mają w sobie dziś nic oryginalnego,

lecz bardzo ciekawym jest  gaik, który
tu później  już urządzono, bo początek
jego sięga  1821 roku. . Gaik jest praw-
dziwą osobliwością  w swoim rodzaju,
jakich  niełatwo znaleźć  gdziekol-
wiek.. Tu różni członkowie rodziny Po-
tockich i ich przyjaciele posadzili róż-
norodne drzewa  własną ręką na cześć
Stanisława  i Ignacego Potockich. Stąd
udajemy się do Ursynowa również ma-
gnackiej rezydencji.”

Wlatach 1898-1916 w oficy-
nie parafii św. Katarzyny w
Gucinie znajdował się  Za-

kład Opieki Najświętszej Panny Marii w
oficynie.Mieczysław Orłowski w „ Krót-
kim ilustrowanym przewodniku po
Warszawie”  podawał niesprawdzone
informacje  z 1922 roku:

„Służewiec z kościołem  rokokowym
fundacji ks. Augusta Czartoryskiego  z
r. 1742, za stawem oryginalna , ale ha-
niebnie utrzymana  pamiątka z czasów

Królestwa Kongresowego – Gaj w Guci-
nie, z drzewami sadzonymi przez  przy-
jaciół ( ministra Mostowskiego i innych)
na cześć Stanisława Potockiego, z sarko-
fagami, obeliskami,  płytą pamiątkową
botanika Szuberta itd... Niegdyś miały
się tu odbywać uroczystości masońskie.
W dworku w Gucinie  miał mieszkać
Niemcewicz.” 

W latach 30-tych XX wieku
właściciel Wilanowa
Adam Branicki sprzedał

część Gucina ( zabudowania, ogród
górny i dolny) na rzecz parafii św. Ka-
tarzyny. W ręku Branickich pozostał
staw i  pamiątkowy Gaj w Gucinie. We
wrześniu 1939 r. spłonęły  zbudowania:
dwór, oficyny i  stróżówka. Po wojnie
sad Gucina został skomunalizowany,
znalazł się w ręku Państwowego Przed-
siębiorstwa „Centrala Rybna”. Dzisiaj
dzierżawcą tego terenu   jest  przed-
siębiorstwo Aguamex sp. z o.o., które
kończy dzieło degradacji.

S zanując dziedzictwo historii i
walory przyrodniczo-klima-
tyczne oazy, jaką jest Gucin,

proponuję: Radzie Dzielnicy Ursynów,
Dyrekcji Wilanowskiego Parku Kultu-
rowego, utworzonego w 2012 r., Sena-
towi SGGW, Stołecznemu Konserwa-
torowi Zabytków oraz Parafii Św. Ka-
tarzyny – opracowanie planu ochro-
ny drzewostanu i stawów Gucina i
ustalenie jego statusu prawnego oraz
wykorzystanie obchodów 100-lecia

odzyskania niepodległości , żeby lo-
kalne władze  i społeczeństwo obywa-
telskie dzielnicy uratowały bogactwo
historyczne naturalnej oazy przyrody,
jaką stanowi Gucin.

W podobnej sytuacji jest  Ze-
spół Dworsko-Parkowy w
Wyczółkach, przy ul. Łą-

czyny 2. Początkowo powstał tutaj
dwór myśliwski, wystawiony w dru-
giej połowie XVII  w planie zagospoda-
rowywania terenów, okalających sie-
dzibę króla Jana  III Sobieskiego w Wi-
lanowie.  Dwór był otoczony niewiel-
kim parkiem i stawami  zasilanymi wo-
dą  z  przepływającego nieopodal stru-
mienia.  Po śmierci króla Wyczółki sta-
ły się  własnością .Elżbiety  Sieniaw-
skiej i  Marii Zofii Sieniawskiej Denhof-
fowej. W 1717 r. przeszły w ręce  Gra-
bowskiego, podczaszego  warszaw-
skiego, który na terenie Wyczółek za-
łożył wieś Grabów. W 1789 r. Wyczół-
ki i wieś miały  35 domów. W począt-
kach XIX wieku były własnością kasz-
telana  F. Kretkowskiego, a od 1820 r.
należały do rodziny Romanowów.  W
latach 1842- 1868 ich właścicielami
byli hr. Fryderyk Skarbek ( 15 II
1792—25 XI 1866) i jego rodzina. Był
to wybitny ekonomista, działacz  spo-
łeczny, powieściopisarz, w dzieciń-
stwie uczeń Mikołaja Chopina, nauczy-
ciela języka francuskiego, zaprzyjaź-
niony z jego synem Fryderykiem – ge-
niuszem muzycznym. Po studiach  w
College de France uczył się ekonomii
i administracji.  Był członkiem Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk i współredak-
torem „Pamiętnika Warszawskiego”.
W 1844 r. założył Główną Kasę
Oszczędności w Warszawie.  Jako zwo-
lennik liberalizmu gospodarczego był
autorem znanych prac: „Gospodar-
stwo narodowe” ( 1820-1821) i „The-
orie sicialeses des richesses” (1829).
Obok pracy naukowej poświęcił  się
twórczości komediowej: „Pan Antoni”
( 1824), „Podróż bez celu” 

(1825), „Pan Starosta” ( 1826) i „ Pa-
miętnik  Seglasa” (1845). Był on – zda-
niem Marii Jeżowskiej-Gomulskiej –
„współtwórcą polskiej powieści obycza-
jowej, pełnej  ironicznego i krytycznego
dystansu wobec świata, stosującego
różnorodne konwencje literackie”.

K olejny właściciel – Antoni Żu-
kowski – podzielił  Wyczółki
na dwie części: Wyczółki z

dworem i parkiem oraz Wyczółki  wieś.
Późniejszymi właścicielami Wyczółek
– dworu i parku angielskiego – byli:
Henryk Reichman, rodzina Mutniań-
skich,  rodzina Jaskłońskich (latach II
RP), a po wojnie rodzina Beręsewiczów.
W 1951 r. Wyczółki przyłączono do
Warszawy. Zabytkowy dwór partero-
wy, wzniesiony w końcu XIX wieku,
łącznie z parkiem  i pozostałościami
rzeźb wolno stojących,  został  10 lipca
1965 r. wpisany do rejestru zabytków
(nr 643/2).

Wobec inercji władz w dzie-
dzinie kontroli  obowiąz-
ków właścicieli zabytko-

wych dworów i parków, na naszych
oczach ulegają one szybkiej degrada-
cji, by wkrótce na miejsce ruin stanęły
nowoczesne bloki mieszkaniowe dając
znaczne dochody właścicielowi. Mam
nadzieję, że w trosce o zachowanie hi-
storycznej tożsamości dzielnicy, tę iner-
cję przerwie energiczna interwencja
Stołecznego Konserwatora Zabytków
oraz Rady i Burmistrza Ursynowa.

P r o f .  d r  h a b .  M a r i a n  
M a r e k  D r o z d o w s k i

h i s t o r y k  W a r s z a w y ,  
o b y w a t e l  U r s y n o w a

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Jakby w reakcji na powyższy tekst prof.

Marka Drozdowskiego, nadesłany do re-
dakcji ponad tydzień temu, minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego podtrzy-
mał 2 października decyzję stołecznego
konserwatora zabytków z grudnia 2016,
wedle której będący od kilkunastu lat na
powrót prywatną własnością dwór na
Wyczółkach ma być obowiązkowo remon-
towany jako historyczna pamiątka. O de-
cyzji ministra poinformował nas jego
rzecznik prasowy. Nic, tylko się cieszyć. 
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Obserwując niektóre publiczne inwestycje czy remonty w Warszawie, moż-
na sądzić, że towarzyszący im bałagan i rażące niedbalstwo są dziełem
przypadku. Przykłady, z którymi mamy do czynienia, wydają się skut-

kiem chaosu i braku planowego działania. Widzimy, że przy podejmowaniu de-
cyzji i podczas realizacji zabrakło zdrowego rozsądku. Próbujemy znaleźć wytłu-
maczenie dla takiego stanu rzeczy. Zrzucamy wszystko na karb charakteryzującego nas, Polaków,
braku organizacji, nieumiejętności zaplanowania czegokolwiek. Część czytelników zapewne zapro-
testuje przeciwko takim ocenom, ale takie opinie o nas samych funkcjonowały na tyle długo, by wie-
lu z nas w nie uwierzyło. A więc wszystkiemu winne są nasze cechy, a właściwie narodowe wady.
Skoro tak, to nic nie da się zrobić – najwidoczniej nie potrafimy działać inaczej. 

Fakt, że nasi rodacy pracujący za granicą robią to o wiele wydajniej niż we własnym kraju, potwier-
dza tylko tę obiegową opinię o nas, o nieumiejętności zorganizowania czegokolwiek. Może naszą bo-
lączką są źle zarządzające kadry menedżerskie? Właściwie, do podobnych opinii na swój temat zdą-
żyliśmy się już przyzwyczaić. Przyjmujemy je więc bez zażenowania i większego sprzeciwu. W grun-
cie rzeczy lubimy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Przecież każdy z nas przyzna chętnie, że nie jest wpraw-
dzie mistrzem organizowania czegokolwiek, ale wydaje się bardziej spontaniczny w swoich działaniach
od zachodniego sąsiada i traktuje wszystko wokół bardziej emocjonalnie. Po prostu dusza słowiańska. 

Dobra diagnoza to podstawowa rzecz dla przyszłej terapii. Skoro wiemy, gdzie jest pies pogrze-
bany, możemy coś z tym zrobić. Pytanie tylko co? Co przeciętny obywatel, widząc przykłady złego
zarządzania, może z tym zrobić? Najprostszą formą działania jest wybór właściwych ludzi na sta-
nowiska kierownicze. Pozostają jeszcze inne możliwości – przewidziane w konstytucji, jak choćby
protest obywatelski etc. To jednak temat na inną okazję. Pozostańmy na razie przy zagadnieniu –
dlaczego nasi obywatele za granicą są skuteczniejsi niż tu, w kraju? Proste wyjaśnienie – bo pracu-
ją pod nadzorem tamtejszych, zagranicznych menedżerów – nie wyjaśnia wszystkiego. Choć tam
rzeczywiście pracują wydajniej i bardziej efektywnie. 

Otóż nie wszystko powinniśmy kłaść na karb naszych cech narodowych. Nie wiadomo, kiedy stali-
śmy się krajem nowoczesnym. Ba! Krajem wysoko rozwiniętym. Powinniśmy zatem, jak przystało na
świadome społeczeństwo, postrzegać rzeczywistości zgodnie ze stanem faktycznym, a nie kierować się

emocjami. Wbrew obiegowym
opiniom o nas jako romantykach,
analizować chłodno i wyciągać
wnioski. Współczesny świat to
świat konkretów i coraz bardziej
podwyższanych standardów. Do-
tyczy to również relacji społecz-
nych. Nie wystarczy więc stwier-
dzenie faktu, że coś ma miejsce,
trzeba wiedzieć dlaczego coś dzie-
je się tak, a nie inaczej. Nawet tak
ścisła dziedzina, jaką jest ekono-

mia, zazębia się z zachowaniami społecznymi wywierając na siebie wzajemny wpływ. Potwierdza to przy-
znanie tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (popularnie zwanej ekonomicznym Noblem)
Amerykaninowi Richardowi H. Thalerowi za naukowy wkład w rozwój ekonomii behawioralnej, a więc
pokazującej zależności pomiędzy decyzjami poszczególnych ludzi i procesami ekonomicznymi. 

Większość warszawiaków zauważyła zapewne, że remonty dróg w obrębie stolicy często nie prze-
biegają według jakiegoś logicznego planu, ale są jakby częścią scenariusza rodem z Monty Pytho-
na czy Stanisława Barei. Weźmy remont pierwszej lepszej ulicy np. Puławskiej, która przeszła grun-
towny „lifting” kilka lat temu. Zmieniono inżynierię ruchu na niektórych skrzyżowaniach, położo-
no nową nawierzchnię... I co? Kilka tygodni później ją zerwano. Rozkopano to, co z mozołem tak
długo było układane, wykopano dziury. Dlaczego? Otóż postanowiono wymienić przebiegające pod
jezdnią rury (o ile dobrze pamiętam) kanalizacyjne. Jest jasne, że nawierzchnię trzeba w tej sytu-
acji zerwać i położyć ją od nowa. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo rury trzeba wymieniać co jakiś czas. Im gorszej są jakości, tym
trzeba to robić częściej. Dlaczego jednak nie zrobiono tego wcześniej, czyli przed remontem? A mo-
że to działanie tylko pozornie pozbawione logiki? Może komuś zależało na takim właśnie rozwią-
zaniu? To, co wyglądało na bałagan i chaos, w rzeczywistości mogło być zaplanowanym, paradok-
salnie korzystnym działaniem. 

Pytanie – dla kogo korzystnym? Może dla tego, kto to wymyślił, oraz jego wspólników. Nasuwają się
różne odpowiedzi. Po pierwsze – przyczyną mogła być zaistniała konieczność wymiany rur. Po drugie
– mogło nie być takiej konieczności. W przypadku tej drugiej ewentualności mogło chodzić o to, o co
zwykle – o pieniądze. Po co robić coś raz, jeśli można zrobić to samo kilka razy i zarobić na tym wielo-
krotnie. Pewnie dałoby się to rozstrzygnąć na podstawie zachowanej dokumentacji. Jedno nie ulega wąt-
pliwości: za jeden i drugi remont drogi zapłacono. Czy na fali „odkryć” dotyczących patologii, które mia-
ły miejsce w stolicy ktoś nie powinien przyjrzeć się również zawieranym w przeszłości przetargom?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Dusza słowiańska? A może coś innego... 

„Większość warszawiaków za-
uważyła zapewne, że remonty
dróg w obrębie stolicy często
nie przebiegają według logicz-
nego planu, ale są jakby częścią
scenariusza rodem z Monty 
Pythona czy Stanisława Barei”

Piórem Derkacza

Robert Lewandowski
kkaappiittaann rreepprreezzeennttaaccjjii PPoollsskkii ww ppiiłłccee nnoożżnneejj

Ostatni sukces, jaki osiągnęli nasi piłkarze awansując do finałów mistrzostw świata, pokazu-
je jak ważny i potrzebny jest lider. To lider w najważniejszym momencie podciąga i mobilizuje
zespół, aby osiągnąć wyznaczony cel. Boisko jest świetnym tego przykładem.  To tutaj, na oczach
wielu milionów ludzi, grupa piłkarzy o różnych umiejętnościach i indywidualnych cechach ma
tworzyć zespół. Polska reprezentacja ma swojego niekwestionowanego lidera w osobie Rober-
ta Lewandowskiego. J e r z y  D e r k a c z

Nie ma dnia, by media nie informowały o rozbiciu kolejnej zorganizowa-
nej grupy przestępczej – a to wyłudzenia podatku VAT na gigantyczną
skalę, a to wyłudzenia nieruchomości od osób w podeszłym wieku, a to

banda kradnąca samochody w kraju i za granicą, a to producenci narkotyków na
skalę masową obracający tą trucizną, a to przemytnicy próbujący wprowadzić na
nasz rynek miliony papierosów ze wschodu bez akcyzy, a to międzynarodowy gang sprowadzają-
cy do Polski podróbki markowych towarów, a to ośmiornica reprywatyzacyjna... Ten katalog wy-
daje się nie mieć końca. Pod koniec minionego tygodnia aresztowano kolejne trzy osoby podejrza-
ne o wyłudzenia cennych nieruchomości w ramach “dzikiej” reprywatyzacji w Warszawie. 

W areszcie wylądowali adwokat Grzegorz M., była urzędniczka w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści Marzena K., zwana najbogatszym urzędnikiem w Polsce, oraz biznesmen Janusz P. Wrocławscy
prokuratorzy uważają, że mecenas Grzegorz M.  pełnił rolę pośrednika pomiędzy byłym wicedy-
rektorem stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, od kilku miesięcy pensjonariuszem jed-
nego z polskich więzień, Jakubem R. a Marzeną K., jej bratem adwokatem Robertem N. (również
od pewnego czasu na państwowym wikcie) oraz biznesmenem Januszem P. To właśnie mecenas
Grzegorz M. miał w imieniu Jakuba R. przyjąć przeznaczoną dla tego urzędnika BGN łapówkę w
postaci udziałów w nieruchomości z przedwojennym adresem Chmielna 70 (dzisiaj w ostrej gra-
nicy z PKiN od strony ul. Emilii Plater) o wartości ponad 31 milionów złotych. Decyzję o reprywa-
tyzacji najdroższej działki w stolicy (160 mln złotych) adwokat Robert N. odebrał osobiście od Ja-
kuba R., który  wkrótce zrezygnował z lukratywnej posady w warszawskim magistracie. 

Grzegorz M. to znana postać warszawskiej palestry. W 2010 r. Zgromadzenie Izby Adwo-
kackiej w Warszawie powierzyło mu funkcję dziekana. M. jest znanym karnistą, bronił m.
in. gangsterów z Pruszkowa i szefa peerelowskiej bezpieki gen. Czesława Kiszczaka. Zna

się bardzo dobrze ze swoim kolegą po fachu Robertem N, razem studiowali na warszawskim uni-
werku. N. to prawdziwy rekin reprywatyzacji, wyszarpał bowiem z  warszawskiego ratusza aż 96
milionów złotych. Wspólnie ze swoją siostrą Marzeną K. mogli łącznie zarobić na skupowaniu
roszczeń nawet 400 mln. “Gazeta Stołeczna”, której rola w ujawnieniu reprywatyzacyjnej ośmior-
nicy jest dzisiaj marginalizowana, opisywała wielką skuteczność Roberta N. i jego siostry. Najbogat-
sza urzędniczka w Polsce i rekin reprywatyzacji już po kilku miesiącach otrzymywali z kasy mia-
sta miliony za skupione roszczenia, podczas gdy prawowici właściciele nieruchomości czekali na
odszkodowania nawet 20 lat.

Dwa przykłady. Byli właściciele jednej ze znacjonalizowanych dekretem Bieruta działek zabie-
gali o odszkodowanie od 1985 roku. W lutym 2013 r. sprzedali roszczenia Marzenie K. Już w lipcu
2014 r. urzędnicy BGN przyznali jej 3,4 mln zł. Gotówkę otrzymała po miesiącu. Inny przykład. Za-
ledwie siedem miesięcy wystarczyło urzędnikom BGN, by wydać decyzję i przelać na konto Marze-
ny K. ponad 10 mln zł za skupione roszczenia do innej nieruchomości. To od Marzeny K., w jednej
z  odzyskanych kamienic, mieszkanie kupiła córka byłego prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go. Aresztowany kilka dni temu adwokat Grzegorz M. przyznał, że do zakupu roszczeń do części
nieruchomości przy Chmielnej 70 namówił go właśnie kolega ze studiów Robert N. Ponoć za jego
namową miał zainwestować w ten deal 1,5 mln złotych. M. przyznał również, iż jego żona praco-
wała w BGN, ale ponoć nie wiedział jaki miała zakres obowiązków. Mętnie tłumaczył, że “ze wzglę-
du na charakter jego pracy od dawien dawna nie rozmawiają z żoną na tematy zawodowe, które

w jego przypadku objęte są ścisłą
tajemnicą adwokacką”. Jednak nie
wydaje się prawdopodobne, by nie
wiedział, iż biuro, w którym pracu-
je żona, wydaje decyzje reprywa-
tyzacyjne. 

Piszę po raz nie wiadomo który o
“dzikiej” reprywatyzacji, by zaak-
centować sieć powiązań niezbęd-

nych w realizowaniu przestępczego procederu. Każdy z członów złodziejskiej ośmiornicy miał
przeznaczoną sobie rolę. Członem głównym – sterującym – była niewielka, ale świetnie zorganizo-
wana grupa reprezentująca warszawską palestrę. To jej przedstawiciele, wspólnie z innym członem
–  wykonawczym, czyli BGN – wyszukiwali atrakcyjne nieruchomości podlegające reprywatyzacji,
ustalali adresy spadkobierców i manipulując nimi na różne sposoby, odkupowali roszczenia – czę-
sto za bezcen. Kolejny człon reprywatyzacyjnej ośmiornicy to politycy, którzy przez ponad 25 lat
czuwali, by ustawa reprywatyzacyjna likwidująca wolną amerykankę na obszarze wartym kilka mi-
liardów złotych nie została uchwalona przez parlament. Ci ludzie wykazali się wielką skuteczno-
ścią. To dzięki ich zakulisowym staraniom Polska jest jedynym krajem dawnego bloku sowieckie-
go, zrzeszonym w UE, który nie posiada ustawy reprywatyzacyjnej. 

Czy warszawska prokuratura, odrzucająca z obrzydzeniem tysiące udokumentowanych za-
wiadomień o podejrzeniu popełniania przestępstw natury urzędniczej i korupcyjnej, by-
ła jednym z członów ośmiornicy? Nie jako cała instytucja, ale kilkunastu prokuratorów ma

z pewnością brudne ręce. Podobnie rzecz ma się z sądami. W wielu sprawach „kuratorzy”, repre-
zentujący...130-latków, nie byli ustanawiani za łapówki, lecz „klepani” z powodu lenistwa, niechluj-
stwa bądź niekompetencji sędziów. Niektórzy sędziowie obawiali się, że odrzucając wnioski adwo-
katów o ustanowienie kuratora, narażą się apelacji, która uchyli wyrok i wyda zgodny z wolą wnio-
skodawców. A uchylenie wydanego wyroku przez wyższą instancję może na kilka lat wyhamować
karierę zawodową. Brak kompetencji sędziów wyraża się natomiast tym, że w wielu sprawach by-
li oni wręcz instruowani na sali sądowej przez adwokatów, bo po prostu nie rozumieli istoty zagad-
nienia będącego przedmiotem rozprawy. Profesor Ewa Łętowska uważa, że niektórym sędziom slo-
gan o świętym prawie własności wręcz przesłania pole widzenia. Z hasłem świętego prawa własno-
ści na sztandarach są w stanie popełnić każdą głupotę.   

Jeśli się prześledzi falę aresztowań i zsumuje ukradzione państwu pieniądze, można się zdziwić,
że Polska jako kraj w ogóle jeszcze funkcjonuje. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w po-
dobnej sytuacji znalazły się Włochy. Działalność rozbuchanej do niewyobrażalnych granic mafii oraz
wszechobecna korupcja zaczęły zagrażać podwalinom państwa. Bohaterscy sędziowie śledczy
Giovanni Falcone, Paolo Borselino, Rocco Chinnici, Giuseppe Ayala, Antonino Caponnetto, Giusep-
pe di Lello oraz Leonardo Guarnotta wydali mafii walkę na śmierć i życie. Trzej pierwsi zginęli w
zamachach bombowych, ale ich śmierć nie poszła na marne. Pogrzeb sędziego Borselino zgroma-
dził ponad 100 tysięcy Włochów, którzy zażądali od władz w Rzymie zdecydowanej rozprawy z opla-
tającą cały kraj sycylijską ośmiornicą. Rozwścieczony tłum zaatakował przybyłych na pogrzeb po-
lityków, potrącano i lżono premiera oraz prezydenta Republiki. Owocem masowego protestu był
tak zwany maxiproces, który zakończył się 16 grudnia 1987 r., prawie dwa lata po jego rozpoczę-
ciu. Spośród 474 oskarżonych mafiozów 360 zostało skazanych. Nałożono łącznie 2655 lat kary wię-
zienia, 19 mafijnych bossów, w tym osławieni Michele Greco zwany “Papieżem” i Salvatore Toto Rii-
na zwany “Bestią”, dostało dożywocie.

Ministrowie Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki idą drogą włoskich prokuratorów, z tą jednako-
woż różnicą, że raczej nie grozi im utrata życia od wybuchu bomby czy karabinowego po-
cisku. Ale opisane na wstępie rozbijanie przestępczych grup jest dowodem na to, że wresz-

cie ktoś rzucił przestępcom rękawicę. I dalibóg, trudno doszukiwać się w tych działaniach akcentów
politycznych. Tak gigantyczne wśród przestępców, szczególnie tych w białych kołnierzykach, poczu-
cie bezkarności nie mogło trwać w nieskończoność, bo panoszące się złodziejstwo i korupcja mogły,
podobnie jak we Włoszech, zdruzgotać podwaliny państwa. Okradziono Polskę na setki miliardów zło-
tych, co do tego nie może być żadnych wątpliwości. Trzeba było wreszcie położyć temu kres. I poło-
żono. Po warszawskiej, Prokuratura Krajowa wzięła się za krakowską ośmiornicę. Została powołana
komisja złożona z pracowników wydziału prawnego i nadzoru, wydziału skarbu państwa i nierucho-
mości oraz wyspecjalizowanych w tropieniu gospodarczych przekrętów policjantów, ponieważ poja-
wiało się grono osób, które chcą informować o możliwych nadużyciach w procesie reprywatyzacji na
terenie Krakowa. Reprywatyzacja krakowskich nieruchomości miała inny przebieg niż w Warszawie.
To  nie urzędnicy ratusza, a sądy podejmowały ostateczne decyzje i to właśnie sędziowie mogli ode-
grać kluczową rolę w złodziejskim układzie, który pozbawił dachu nad głową tysiące mieszkańców.
Czekam więc z wielką niecierpliwością na informację, że we wrocławskim pierdlu animatorzy war-
szawskiej ośmiornicy zaczęli dzielić cele z krakowskimi amatorami cudzej własności. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kraków - Warszawa, wspólna sprawa

„Jeśli się prześledzi falę aresz-
towań i zsumuje ukradzione
państwu pieniądze, można się
zdziwić, że Polska jako kraj 
w ogóle jeszcze funkcjonuje”
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE 
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

Spółdzielnia Budowlano –
Mieszkaniowa STOKŁOSY 
ul. Jastrzębowskiego 22, 

02-786 Warszawa ogłasza
Konkurs na wynajem lokalu

mieszkalnego nr 30 przy 
ul. Bacewiczówny 4 
w Warszawie o pow. 

42,40 m2 z przeznaczeniem
na potrzeby mieszkaniowe

pracowników. Oferty można
składać do 23.10.2017 r.

Więcej informacji o konkursie
można uzyskać na stronie
internetowej Spółdzielni

www.stoklosy. com. pl  lub w
siedzibie SBM STOKŁOSY.

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, pełny zakres,

508 310 505
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

matury, gimnazjalne, 605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 

ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, kamienica, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 
1500 m2, do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 
1,49 mln. zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPyyrryy, 350 m2, działka 
1300 m2, blisko Las Kabacki.
Świetny na firmę, świetny na
mieszkanie, 601 720 840

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. 
Cena 850 tys. zł do neg. Działka
450 m2, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - 
do neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh

kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 510 464 242, 
601 398 426

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKĘĘ,, neurologa, lek.
med. pracy, internistę, 
22 651 70 75; 605 440 831; 
609 373 582

PPOOMMOOCC do kuchni 2-3 razy w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519

PPOOMMOOCC kuchenna, kucharka do
pracowni garmażeryjnej,
Mysiadło, 603 68 65 61

SSppóółłddzziieellnniiaa BBuuddoowwllaannoo ––
MMiieesszzkkaanniioowwaa SSTTOOKKŁŁOOSSYY
ul. Jastrzębowskiego 22, 

02-786 Warszawa ogłasza nabór
na nw. stanowiska: 

- Inspektora Nadzoru Robót
Budowlanych; 

- Administratora Zasobów
Spółdzielni;

Aplikacje można składać do
26.10.2017 r. 

Więcej informacji o prowadzonych
rekrutacjach można uzyskać na
stronie internetowej Spółdzielni
lub w siedzibie SBM STOKŁOSY. 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową,
Ursynów, 602 842 915

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY nauczyciela do
przedszkola na Ursynowie. Praca
na pełny etat. Wymagane
kwalifikacje do pracy w
przedszkolu, 516 131 647,
info@zaczarowana-pozytywka.pl

KKTTOO bbeezzppłłaattnniiee ofiaruje adapter
emerytce? 880 397 580

TTAANNII SSEERRWWIISS 
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 

DDOOJJAAZZDD II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AAAAAA  AANNTTEENNYY.. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

AANNTTEENNYY, 509 610 850
AANNTTEENNYY, 603 375 875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 573 437 794
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734
GGLLAAZZUURRAA, gładź, panele, płyty

G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKAANNCCEELLAARRIIAA 
PPRRAAWWNNIICCZZAA, 
22 822 41 92; 
604 77 22 82

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio

solidnie, 
501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY, wykończenia,
malowanie,, 722 292 031

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, ul.

Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

GGIIMMNNAASSTTYYKKAA 5500++
JJooggaa,, ppiillaatteess

ul. Jastrzębowskiego 22
tel.: 518 628 928



1 5

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  5 6  5 1  4 0 0
2 2  5 6  5 1  4 0 2

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 
Ratunkowe 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
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Festiwal barw
w Wilanowie
Jesienny, kolorowy zawrót

głowy. W ogrodach wilanow-
skich rośnie dużo drzew w
bardzo wielu gatunkach.
Można się o tym przekonać
14 października podczas wy-
cieczki po wilanowskich ogro-
dach i parku. Program adre-
sowany jest do rodzin z dzieć-
mi w wieku 7–10 lat. Do
uczestnictwa w zajęciach
upoważnia wykupienie jed-
norazowego biletu edukacyj-
nego – 10 zł od każdego
uczestnika zajęć. Bilety do-
stępne w kasie muzeum lub
online.  Początek: przy bu-
dynku kasy muzealnej na
przedpolu. 

bbiilleettyy@@mmuuzzeeuumm-wwiillaa-
nnooww..ppll 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Był przez lat postacią wielce znaczącą
dla Ursynowa, zwłaszcza od momentu,
gdy w 1985 stanął na czele właśnie wtedy
założonego Ursynowsko-Natolińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 

Zasługą UNTSK stało się zdjęcie z tej dzielni-
cy pogardliwej łatki, jaką przez pewien czas po-
zostawało nieco pogardliwe określenie „sypial-
nia Warszawy”. 

Jerzy Machaj, który dał się wcześniej poznać śro-
dowisku stolicy jako sportowa dusza, związana z
kolejowym naówczas klubem Polonia przy Kon-
wiktorskiej, potrafił skupić wokół siebie najpręż-
niejsze jednostki życia społecznego i kulturalne-
go na Ursynowie. Wraz z nim w UNTSK zabrali się
do roboty: Zofia Borzyszkowska, Andrzej Ibis-Wr-
óblewski, Stanisław Nelken, Zdzisław Florsch,
Zygmunt Górczyński, Andrzej Rogiński, Janusz
Połeć. Poszczególne środowiska zawodowe ursy-
nowian zaczęły się integrować. Z pomocą UNTSK
firma Porion uruchomiła na Ursynowie pierwsze
w Polsce eksperymentalne studio telewizji kablo-
wej (Ursynat), którego spikerkami zostały będą-
ca dzisiaj rzecznikiem prasowym Urzędu Dzielni-
cy wykładowczyni dziennikarstwa Barbara Mąko-
sa-Stępkowska i przyszła gwiazda paru stacji TV
– Jolanta Pieńkowska. Przy osobistym współ-
udziale Jerzego Machaja ursynowski tygodnik
„Pasmo” założyli Marek Przybylik i wspomniany
Andrzej Ibis-Wróblewski.

Jerzego Machaja nie zabrakło też w gronie spo-
łeczników, którzy w 1994 doprowadzili do wy-
odrębnienia osobnej gminy Ursynów, a w jej wła-
dzach on sam został wiceprzewodniczącym gmin-
nej rady. Zmarł nieoczekiwanie 5 października
1997 roku. Jaka szkoda, że nie doczekał 40-lecia
Ursynowa... s m

Jerzy Machaj, to już 20 lat...



1 6


	1012zpez1001-1awp
	1012zpez1002-1awp
	1012zpez1003-1awp
	1012zpez1004-1awp
	1012zpez1005-1awp
	1012zpez1006-1awp
	1012zpez1007-1awp
	1012zpez1008-1awp
	1012zpez1009-1awp
	1012zpez1010-1awp
	1012zpez1011-1awp
	1012zpez1012-1awp
	1012zpez1013-1awp
	1012zpez1014-1awp
	1012zpez1015-1awp
	1012zpez1016-1awp

