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Po co ten owczy pęd do nauki?

O

d kiedy tak zwanej Polsce
Ludowej udało się zlikwidować kompromitujący
nasze społeczeństwo analfabetyzm,
trwa pęd do nauki i przybywa pokoleń, które już nie muszą podpisywać się jedynie trzema krzyżykami. W czasach PRL władze wprost
nobilitowały ludzi z wyższym wykształceniem, co polegało na tym,
że jak ktoś zostawał magistrem nauk, to należało go obowiązkowo
zatrudnić. Jeśli wykształcił się np.
na magistra sztuki aktorskiej, a
nie było miejsca w teatrach, to wyszukiwano mu zatrudnienie gdziekolwiek – w domu kultury, w bibliotece czy zgoła w jakimś urzędzie. Ówczesna władza wychodziła bowiem z założenia, że „magister” – to brzmi dumnie.
zasy się jednak zmieniły i
coraz częściej człowiek dochodzi do wniosku, że „magister” to raczej brzmi durnie, tym
bardziej ,że i wielu doktorom nauk
zbytniej mądrości nie można zarzucić. W latach 90-tych XX wieku
zapanowała u nas moda na zakładanie prywatnych wyższych uczelni – takich jak np. Uniwersytet w
Rykach. Głównym ich celem było
oczywiście zgarnianie kasy przez
właścicieli, a kontrole poziomu nauczania w tych prowincjonalnych
Harvardach, Oxfordach i Cambridge’ach bardzo długo były co
najmniej iluzoryczne. Te szacowne
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uczelnie – jakżeby inaczej – podbierały wykładowców placówkom
państwowym. I doszło do tego, że
gdy rektor Uniwersytetu Warszawskiego zwoływał posiedzenie uczelnianego Senatu, w gronie zebranych zasiadało w pewnym momencie bodaj osiemnastu innych rektorów – z wszelkiej maści prywatnych akademii nauk. Owi rektorzy, rzecz prosta, chcąc nie chcąc,
zaniedbywali swoje podstawowe
obowiązki, jakie narzucała im Alma Mater, goniąc za groszem do
Ryk czy gdzie ich tam jeszcze oczy
poniosły. Tamten „pęd do nauki”
szybko przyniósł zauważalny efekt:
w światowym rankingu nawet nasze najszacowniejsze uniwersytety i politechniki mocno spadły i
stan ten w zasadzie trwa do dzisiaj.
becnie kombinuje się, co
zrobić, żeby w tym rankingu skoczyć w górę, ale zanim to ewentualnie nastąpi, musimy obserwować skutki reformy na
poziomie szkolnym, bo likwidacja
gimnazjów wywołała niemałe zamieszanie. Właśnie zakończono
zasadniczy etap naboru do szkół
średnich i – jak ogłosił prezydent
stolicy Rafał Trzaskowski – zabrakło miejsc dla ponad 3000
uczniów. Komunikat z placu Bankowego został jednak od razu
skontrowany przez wiceprzewodniczącego komisji oświaty przy
Radzie Warszawy doktora Błażeja Pobożego (PiS), który zarzucił
Trzaskowskiemu i jego drużynie
manipulację. Dr Poboży tak oto
ocenił szacunkową liczbę 3000
nieprzyjętych:
„Na tę liczbę należy patrzeć przez
pryzmat jeszcze dwóch innych danych: po pierwsze, ile jeszcze zostało wolnych miejsc w szkołach
po pierwszym okresie rekrutacji,
które będą mogły być wykorzysta-
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ynek pracy jest bardzo
chłonny i – jak wykazują
kościelne źródła – z roku
na rok wzrasta zapotrzebowanie
na egzorcystów, ponieważ liczba
osób opętanych przez złego ducha
rośnie w oszołamiającym tempie.
I doszło do tego, że diabeł zakrada się nawet w szeregi księży, zaraża ich wirusem LGBT, zmuszając do grzechu nieczystości, a w
tym – karanej nie tylko zwykłą
pokutą – pedofilii. Szatan szaleje
na wszystkich frontach, mając do
pomocy wcale niemałe szeregi satanistów. Wedle informacji z Watykanu, w ubiegłym roku zanotowano w skali światowej co najmniej 5000 przypadków opętania, więc egzorcyści mają pełne
ręce roboty.
ychodzący w Polsce
„miesięcznik ludzi wolnych” (tak brzmi oficjalny podtytuł) – „Egzorcysta” – tradycyjnie ostrzega przed korzystaniem z usług wróżek i jasnowidzów
i już w 2014 światli publicyści tego
czasopisma się martwili, że mimo
rozwoju cywilizacji wciąż szerzą
się zabobon, czary i ciemnota. A
na tę zarazę miesięcznik zaleca rozwiązanie zaproponowane przez
szesnastowiecznego Wielkiego Inkwizytora Hiszpanii – arcybiskupa
Fernando de Valdesa y Salas: po
prostu ewangelizację.
ydaje się więc, że bez inkwizytorów i egzorcystów – ze skomplikowanymi problemami współczesności,
a zwłaszcza oświaty, mimo rządowych pielgrzymek na Jasną Górę i
chowania unijnej flagi pod stół –
raczej sobie nie poradzimy. Apage, Satanas!
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

W

RYS. PETRO/AUGUST

ne w rekrutacji uzupełniającej, a
także tego, ile osób spoza Warszawy aplikowało do stołecznych
szkół. Od liczby osób, które aplikowały, należy odjąć liczbę miejsc,
które zostały nieobsadzone. Wtedy
wyjdzie około 500 osób, a nie trzy
tysiące” – wyjaśnia radny.
awet to wyjaśnienie nie
zmienia wszakże faktu, iż
z uwagi na reformę oświaty trzeba w skali całego kraju
gwałtownie powiększyć liczbę klas
i uczniów w tych klasach, a przede
wszystkim poszukać miejsca na
zwiększony nagle regiment młodzieży i ciągnąć szkole lekcja do
wieczora. Uczniowie z Warszawy,
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Łodzi lub Poznania mogą się cokolwiek zirytować, gdy w telewizji pojawiają się informacje, iż
wolne miejsca czekają na nich
gdzieś pod Szczecinem, Rzeszowem, w Olsztynie lub Suwałkach.
Poza wszystkim zaś dyskutuje się
teraz o tym, czy nasza młodzież
musi być wysoko wykształcona,
pchając się najpierw do liceów, a
potem na uniwersytety, podczas
gdy na rynku pracy brakuje ślusarzy, kaletników, kamieniarzy, kucharzy, kelnerów, spawaczy, operatorów dźwigów, a i z kadrami
dorożkarskimi, prawdę mówiąc,
cokolwiek krucho. Kościół melduje z kolei, że do seminariów du-

chownych chłopaki bynajmniej
nie walą drzwiami i oknami, a z
dziewczyn akurat w tym wypadku nic dobrać się nie da.
tego punktu widzenia przykładem obywatela o zupełnie nieprzydatnych w dzisiejszych czasach kwalifikacjach
jest poseł i minister Jarosław Gowin, filozof skądinąd. Mógłby on
wykonywać któryś z wymienionych, jakże pożytecznych zawodów, bo z samego filozofowania
przecież niewiele wynika. Gdyby
nadal grywał w Jaśle na pozycji
bramkarza piłki nożnej, nie musiałby się zastanawiać – jak tu dociągnąć do pierwszego.
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Na Ursynowie Chopin i nie tylko..

Trwa cykl koncertów „Muzyczne niedziele na Ursynowie – bezpłatne letnie
koncerty muzyki klasycznej w plenerze” realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Koncerty odbywają się w niedziele o godz. 14.00. Już w najbliższą niedzielę (21 lipca) na terenie
zieleni na Olkówku, przy ul. Puszczyka koncert „Chopin i nie tylko”.

W programie wydarzenia artystycznego usłyszymy kompozycje Fryderyka Chopina,
Edwarda Wolfa, Stanisława
Moniuszki, Marii Szymanowskiej, Tekli Bądarzewskiej, oraz
Ireny Wieniawskiej. Dla ursynowskiej publiczności zagra Joanna Maklakiewicz – wybitna
pianistka, pochodząca ze znanej rodziny polskich artystów.
Odebrała solidne wykształce-

nie muzyczne, jest absolwentką
College im. Gnessinych w Moskwie. Po studiach muzycznych
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
ukończyła Podyplomowe Studium Wykonawstwa Muzyki
Współczesnej. Jej profesorami
byli: Władimir Boczkariow, Andrzej Stefański, Alicja Paleta-Bugaj, Szabolcs Esztenyi, Krystyna Borucińska.

Z kolei w ostatnią niedzielę
na Olkówku w ramach pierwszego koncertu zaprezentował
się zespół Lute Duo, który tworzą
Anna Kowalska i Anton Birula.
Mogliśmy wysłuchać utworów
wykonanych na lutniach barokowych oraz na unikatowym,
nieznanym w Polsce instrumencie jakim jest teorba, czyli lutnia
basowa. Muzycy zaprezentowali bardzo rzadko wykonywane
utwory klasyczne we własnych
aranżacjach.
Wieczorem natomiast, w
Parku Przy Bażantarni w ramach cyklu „Klasyka i jazz na
Kabatach”, odbył się koncert
zespołu Laura Jazz Band, w
składzie: Laura Godziejewska
– wokal, Jacek Prokopowicz –
fortepian, Adam Prokopowicz
– kontrabas, Adam Grzelak –
perkusja. Oprócz piosenek pop
w jazzowych aranżacjach,
usłyszeliśmy utwory Krzysztofa Komedy Trzcińskiego i w ten
sposób uczciliśmy pamięć o artyście, w 50. rocznicę jego
śmierci.
Tradycyjnie już ursynowska
publiczność dopisała, a różnorodność zaprezentowanej muzyki oraz wysoki poziom wykonawców sprawiły, iż był to bardzo udany pod względem artystycznym dzień.

Letnia zbiórka krwi
W wakacje nie zapominamy o potrzebujących krwi. 20
lipca (sobota) w godz. 9.00 – 14.00 będzie miała miejsce kolejna akcja poboru krwi pn. „Twoja decyzja, czyjeś życie”, którą organizuje Klub Honorowych Dawców
Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Krwiobus będzie czekał na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
Ursynów. W tym roku można oddawać krew w następujących terminach: 31 sierpnia, 28 września, 26 października, 30 listopada. Organizatorzy zachęcają również do przynoszenia nakrętek, które
zostaną przeznaczone na rehabilitację Oli Kamińskiej.

Tata bez krawata

W niedzielę na Targi Zdrowej Żywności
W niedzielę 21 lipca na ursynowian znów będą czekać producenci wartościowej żywność produkowanej według tradycyjnych
receptur, bez sztucznych
dodatków i konserwantów, naturalne soki, miody, sery, ryby i wiele innych produktów.
Niedzielny Targ Zdrowej Żywności odbędzie się w godzinach
od 9.00 do 14.00 na parkingu
przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (metro Imielin). Będzie
można kupować świeże warzywa i owoce, dobrej jakości wędliny, pieczywo i wiele innych ekologicznych produktów.
Kolejne targi odbędą się: 11
sierpnia, 15 września, 29 września, 13 października, 20 października.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów zaprasza na
spektakl teatralny „TATA BEZ KRAWATA”.
Spektakl przeznaczony jest dla widzów w wieku 6+ i jest
finansowany z budżetu partycypacyjnego. Wydarzenie odbędzie się
w niedzielę (21 lipca) o godzinie 13.00 w DOK Ursynów (ul.
Kajakowa 12b).
Tata bez krawata to kolejna sztuka po Jaju w sieci napisana przez
duet: pedagoga Annę Gil i aktorkę Ewę Gorzelak. To odpowiedź na
największą, a jednocześnie najprostszą potrzebę dzieci – żeby
rodzice, mimo swojego zabiegania, znajdowali dla nich czas. Tata
bez krawata to nauka empatii, której wszyscy bardzo potrzebujemy.
Spektakl może być wspaniałym powodem podjęcia tematu relacji
rodzinnych zarówno w domu, jak i podczas ważnych lekcji w szkole.

Jest wiata na linii 136

UCSiR zaprasza seniorów

Po zlikwidowaniu pętli autobusowej Natolin Północny
wdrożono nową organizację transportu autobusowego
na Ursynowie. Z powodu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy stworzono także nowe tymczasowe
przystanki autobusowe, aby zapewnić mieszkańcom
jak najlepszą komunikację.
Mieszkańcy budynków przy ulicach Polaka i Kulczyńskiego
domagali się wiaty dla przystanku przy skrzyżowaniu Al. KEN i
ul. Płaskowickiej. Po interwencjach burmistrza Roberta Kempy i
radnego Piotra Skubiszewskiego wiata w końcu została postawiona w lipcu.
-Zdaję sobie sprawę, że jest to stary model wiaty, ale trzeba pamiętać, że jest tymczasowy przystanek i na czas budowy POW,
wiata powinna zapewnić mieszkańcom ochronę przed złymi warunkami pogodowymi – mówi radny Piotr Skubiszewski z Otwartego Ursynowa.

„Lato w mieście” w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji to nie tylko programy dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne wakacje, to również akcja skierowana do
osób, które ukończyły 55 rok życia.
„Lato w mieście dla Seniora” – obowiązuje na wszystkich naszych
pływalniach (w okresie ich pracy) oraz w Twoim Centrum Aktywności, które pracuje przez cały okres wakacji. Każda osoba, która
ukończyła 55 lat może skorzystać z promocyjnej ceny biletów wstępu – 1 zł.
UCSiR zaprasza do obiektów i skorzystania z okazji, ponieważ
okres wakacyjny to czas, kiedy jest więcej wolnego czasu. Na obiektach jest o wiele spokojniej i swobodniej, a każdy, nawet delikatny
trening w siłowni TCA lub relaks na jednej z pływalni, to doskonały sposób na aktywne zagospodarowanie czasu.
Wszystkie potrzebne informacje o pracy obiektów, przerwach
technologicznych oraz zasady korzystania z programu „Lato w
mieście dla Seniora”, znajdują się na stronie www.ucsir.pl oraz w
recepcjach obiektów UCSiR.

Ursynowskie Lato
Filmowe trwa
Urząd Dzielnicy Ursynów już po raz kolejny zaprasza
na Ursynowskie Lato Filmowe pod Kopą Cwila. Do 29
sierpnia w parku im. Romana Kozłowskiego, każdej
czwartkowej nocy będzie można obejrzeć popularne
filmy. To świetna okazja dla miłośników kina.
Najbliższe seanse:
18 lipca, godz. 21.45 – ŹLE SIĘ DZIEJE W EL ROYALE (USA,
2018), reż. Drew Goddard
25 lipca, godz. 21.45 – BOHEMIAN RHAPSODY, (USA, Wielka
Brytania, 2018), reż. Bryan Singer.
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Rekrutacja „podwójnego rocznika” szkolnego w Warszawie

Ponad 3000 uczniów na lodzie
odania o przyjęcie w rekrutacji
uzupełniającej należy składać
w formie papierowej od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz.
12.00 (na drukach szkolnych, można je
znaleźć na stronie internetowej szkoły
lub w sekretariacie). Następnie – 19
sierpnia o godz. 12.00 – szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
– Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, który pomoże im
określić plan działania dopasowany
do ich potrzeb i predyspozycji. Na
spotkania zapraszamy od 26 do 28
lipca do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń przy ul. Starej 4 – informuje
wiceprezydent.
Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27
sierpnia do godz. 16.00 kandydaci będą potwierdzali wolę podjęcia nauki w
szkole, do której zostali zakwalifikowani. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół w postępowaniu
uzupełniającym zostaną ogłoszone
przez szkolne komisje rekrutacyjne 28
sierpnia o godz. 10.00.
ak na tle Warszawy wypadł Ursynów? W ubiegłorocznej rekrutacji 2018/2019 uczniowie
aplikowali do 13 oddziałów ursynowskich liceów ogólnokształcących, do
których zakwalifikowano 357
uczniów (liczba uczniów w klasie wynosiła do 30 osób). W rekrutacji
2019/2020 zostało utworzonych 28
oddziałów (14 po gimnazjum i 14 po
szkole podstawowej), do których zakwalifikowano 833 uczniów (w oddziale od 30 do 34 osób).
W LXIII LO im. Lajosa Kossutha było 5 klas maturalnych, a w nowym roku szkolnym klas pierwszych będzie 9,
tak więc znacznie zwiększy się liczba
uczniów w szkole. Podobnie jest w pozostałych liceach. W LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego odeszło 6 klas
trzecich, a rekrutacja odbyła się do 8
klas. W CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej odeszło 9 klas trzecich gimnazjalnych, a zrekrutowano łącznie 11
klas licealnych.
Do najbardziej obleganych klas
trzeba było mieć znacznie więcej
punktów, niż w poprzednich latach i
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We wtorek 16 lipca poznaliśmy
wyniki rekrutacji zasadniczej
do szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych. Do stołecznych liceów, techników
oraz szkół branżowych I stopnia zakwalifikowanych zostało
41870 absolwentów. 3173
uczniów nie dostało się do żadnej ze szkół, przed nimi drugi
etap rekrutacji.
o stołecznych liceów, techników i szkół branżowych I
stopnia chciało pójść w nowym roku szkolnym 47 tysięcy absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych. Dla porównania – w poprzednich latach do szkół średnich przyjęto
około 19 tysięcy uczniów (absolwentów gimnazjów). Warszawa przygotowała dla „podwójnego rocznika” 43
tys. miejsc (ostatecznie tę pulę udało
się powiększyć do około 45 tysięcy
miejsc).
W tym roku do stołecznych liceów,
techników oraz szkół branżowych I
stopnia zostało zakwalifikowanych do
przyjęcia 41870 absolwentów (21 955
z podstawówek i 19 915 z gimnazjów).
998 z nich to olimpijczycy. 46 proc. kan-
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dydatów dostało się do szkoły pierwszego wyboru.
3173 kandydatów nie dostało się do
żadnej ze szkół. W tej drugiej grupie aż
82 proc. stanowią uczniowie, którzy
chcą kontynuować naukę w liceum, a
nie w szkole branżowej czy technikum.
– Kilka tysięcy uczniów nie dostało się
na razie do żadnej stołecznej szkoły. To
efekt reformy oświaty i „podwójnego
rocznika”, przed czym przestrzegaliśmy. PiS zabrał marzenia wielu
uczniom, szczególnie tym z dobrymi
wynikami. Strona rządowa nie chce
wziąć odpowiedzialności za swoje czyny i próbuje przerzucać odpowiedzialność na samorządy – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st.
Warszawy.
ładze stolicy zrobiły wszystko co możliwe, by zwiększyć pulę miejsc dla kandydatów. Tam, gdzie to było możliwe,
utworzono dodatkowe klasy i zdecydowano, że będą liczniejsze (do 36
uczniów). Część pomieszczeń zaadaptowano na sale lekcyjne. Od września
godziny pracy placówek zostaną wydłużone – lekcje mogą trwać do 17.30,
a dodatkowe zajęcia nawet do 20.00.

W

– Niestety, nie udało się podwoić
liczby miejsc w najlepszych liceach,
do których chętnych jest najwięcej.
Wyraźnie wzrosła też liczba punktów potrzebnych, by zakwalifikować
się do tzw. „średniaków”. Na przykład z 89 do ponad 100 w XLIII LO
im. Kazimierza Wielkiego, z 93 do
ponad 100 w CV LO im. Z. Herberta.
Do wybranych przez siebie liceów
nie dostali się uczniowie, którzy
mieli nawet 190 punktów, kilkudziesięciu uczniów ze 170 punktami i
ponad 180 uczniów, którzy zebrali
160 pkt – dodaje wiceprezydent Kaznowska.
iczba uczniów z wynikiem od
110 do 190 pkt, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, wynosi aż 1378. W gronie niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół co czwarty
kandydat ma świadectwo z czerwonym
paskiem (756).
W stołecznych szkołach pozostało
jeszcze 2436 wolnych miejsc (z tego
mniej niż jedna trzecia w liceach). Informacja o dostępności miejsc pojawi
się w czwartek 25 lipca (od godz.
15.00) w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.
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tak przykładowo do klas po gimnazjum:
- w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Księżnej Izabeli Czartoryskiej do klasy
humanistycznej w zeszłorocznej rekrutacji wystarczyło mieć 104 pkt, zaś w
tym roku trzeba było mieć ich o 34 więcej (138 pkt).
- w LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha, do klasy o profilu
angielsko-matematycznym, minimalny próg punktowy w ubiegłym roku
szkolnym wyniósł 129 a w tegorocznej
rekrutacji - 134.
- do klasy matematyczno-geograficznej w LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w poprzedniej rekrutacji wystarczyło ok.151
punktów, a w tym roku potrzeba było
ponad 156
nacznie więcej punktów trzeba
było mieć również, by dostać
się do obleganych klas po szkole podstawowej i tak np.:
- do LXX LO im. A. Kamińskiego – do
klasy matematyczno-geograficzno-angielskiej ponad 167 pkt.,
- do CLVIII LO im. Im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej – do klasy matematyczno-angielsko-biologicznej - ponad
142 pkt.,
- do LXIII LO im. L. Kossutha – do
klasy o profilu angielsko- matematycznym trzeba było mieć ponad 141 pkt., by
się zakwalifikować.
ubiegłorocznej rekrutacji,
po pierwszym etapie, lista
kandydatów do wszystkich
liceów wyniosła 1936 uczniów, a w
tegorocznej rekrutacji na liście oczekujących jest 3504 uczniów.
– Podsumowując, można stwierdzić,
że w tegorocznej rekrutacji, kiedy o
przyjęcie ubiegał się „zdublowany rocznik”, zrobiliśmy wszystko by zminimalizować skutki wprowadzonej reformy.
Możliwości zwiększenia liczby oddziałów zostały jednak wyczerpane, a liczebność oddziałów jest na granicy racjonalności. Trzeba mieć też na uwadze, że za rok i w kolejnych latach też
odczuwalne będą negatywne skutki reformy minister Zalewskiej, a nie powinno się w związku z tym zmniejszać limitów przyjęć do liceów kolejnych roczników, krzywdząc tym samym skutkami tej reformy jeszcze więcej uczniów
– mówi burmistrz Ursynowa Robert
Kamil Dąbrowa
Kempa.
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Finanse i rachunkowość największym magnesem... SGGW
Finanse i rachunkowość,
informatyka, logistyka,
turystyka i rekreacja, zarządzanie, dietetyka oraz
ekonomia to najbardziej
popularne w tym roku kierunki studiów w Szkole
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
Zakończył się pierwszy
etap rekrutacji na studia
w SGGW. Kolejne tury rekrutacji potrwają do połowy sierpnia.
Na 38 kierunkach I stopnia i
jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,9 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się 9,7 tysiąca kandydatów.
Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tegorocznej rekrutacji największą popularnością
cieszył się kierunek finanse i
rachunkowość. O 135 miejsc
ubiegały się 1052 osoby, co
oznacza, że o jedno miejsce
walczyło średnio 7,8 kandydatów. Na drugiej pozycji znalazła
się informatyka gdzie o jedno
miejsce ubiegało się 5,3 kandydatów (o 135 miejsc walczyło 711 osób). Trzecią pozycją
zajęła logistyka. Na tym kierunku o jedno miejsce walczyło 5,2 kandydatów. Na logisty-

ce o 150 miejsc ubiegało się 786
osób. Kolejną pozycję w rankingu popularności kierunków
zajęła turystyka i rekreacja,
gdzie średnio o miejsce walczyło 5,1 osób. Na tym kierunku o
75 miejsc ubiegało się 383 kan-

dydatów. Na zarządzaniu o 135
miejsc walczyło 662 kandydatów, czyli średnio 4,9 os/miejsce. Nadal popularna jest także dietetyka ze średnią 4,8
os./miejsce (361 zarejestrowanych, 76 miejsc).

W ubiegłym roku najbardziej
popularnymi kierunkami były:
finanse i rachunkowość - 9,5
os./miejsce, dietetyka - 7,1
os./miejsce, logistyka - 6,9
os./miejsce, turystyka i rekreacja - 6,9 os./miejsce, weteryna-

ria - 6,2 os./miejsce, informatyka - 6,2 os./miejsce, biotechnologia - 5,3 os./miejsce.
Z kolei podczas rekrutacji
2017/2018 popularnymi kierunkami były: finanse i rachunkowość - 8.6 os./miejsce, turystyka
i rekreacja - 8.2 os./miejsce, dietetyka - 7.8 os./miejsce, logistyka - 7.3 os./miejsce, informatyka
- 6.7 os./miejsce, weterynaria 6.5 os./miejsce, zarządzanie 5.0 os./miejsce, biotechnologia
- 4.8 os./miejsce i ekonomia 4.6 os./miejsce.
Szczegółowe informacje na temat popularności kierunków w
ubiegłych latach można znaleźć
na stronie http://www.media.sggw.pl/pl/press/teczka-prasowa/rekrutacja
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego prowadzi rekrutację
wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze.
Rejestracja odbywa się przez internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Dokumenty są składane w Biurze Spraw Studenckich
dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia. Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur.

Dane te można uzupełniać w
dowolnym momencie. Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe
strony rekrutacyjne SGGW, Panel Administracyjny w Systemie
Obsługi Kandydatów (SOK)
oraz pocztą elektroniczną (adres
e-mail kandydata wpisany w
SOK). Dzięki temu kandydaci
w każdej chwili całego procesu
rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.
Dla kandydatów, którzy nie
mają dostępu do internetu,
uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze
Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku
8, w dni robocze w godz. od 9.00
do 15.00. Kandydaci uiszczają
tylko jedną opłatę rejestracyjną
w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią
decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jedne z najładniej usytuowanych kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skarpie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowitego zapachu liściastego lasu.
Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspozycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.
Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.
Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendowych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Prawie cały odcinek POW od Stryjeńskich na zachód już pokryty jest stropem.

Wiadukt z Ursynowa do ul. Branickiego. Po prawej fragment zjazdu z POW.

Budowa ursynowskiego tunelu POW mocno zaawansowana

Wkrótce koniec podglądania
Bogusław Lasocki
Wszyscy zdążyli się już
przyzwyczaić do widoku
głębokiego rowu trasy Południowej Obwodnicy Warszawy w poprzek całego Ursynowa. Również uciążliwości komunikacyjne stały
się codziennością. Przyjmujemy to z względnym spokojem wiedząc, że prędzej czy
później wszystko wróci do
normy. Czas płynie szybko,
jednak niemiłosiernie kurczy się dostępny budżet dni
roboczych na prace budowlane POW.

Najdłuższy tunel w Polsce
Przed firmą Astaldi – wykonawcą ursynowskiego odcinka
Południowej Obwodnicy Warszawy – stoi potężne zadanie. Prace
na odcinku ursynowskim obejmują budowę fragmentu trasy o
długości ok. 4,6 km od węzła
Puławska czyli “skrzyżowania” ul.
Puławskiej z biegnącą górą trasą
S2 (bez węzła) aż do węzła Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod Ursynowem.
Odcinek ursynowski to w
znacznej części tunel komunikacyjny, biegnący na odcinku ponad 2 kilometrów pod 150 -tysięcznym miastem. Trasa początkowo naziemna, rozpoczynająca
się od Węzła Puławska i głównych zjazdów i wjazdów związanych z przedłużoną ul. Gandhi,
schodzi pod ziemię na wysokości
ulicy Polskie Drogi. Po pokonaniu odcinka podziemnego, w tym
najtrudniejszego fragmentu, jakim jest przejście tunelu pod
funkcjonującą nieprzerwanie linią metra, wylot znajdzie się na
skarpie ursynowskiej, tuż przy
stajniach SGGW za ul. Nowoursynowską.
Tunel o długości ok. 2,3 km będzie najdłuższym tunelem w Polsce. Każda z dwóch jezdni będzie
mieć szerokości ok. 14,5 metra,
po trzy pasy ruchu i pas awaryjny
o szerokości około 3,75 metra. Po
obu stronach jezdni zlokalizowane będą drogi ewakuacyjne o szerokości 1 m, liczone od krawędzi
jezdni. Wjazd z Ursynowa na
POW będzie możliwy tylko w
dwóch miejscach: poprzez węzeł
Ursynów Zachód oraz poprzez

węzeł Ursynów Wschód. Układ
komunikacyjny nad tunelem zasadniczo się nie zmieni. Sąsiadujące zjazdy znajdą się tuż przed
węzłem Puławska, umożliwiając
włączenie się w ruch miejski poprzez ulicę Puławską oraz po wyjeździe z tunelu portalem
wschodnim, już na terenie pól wilanowskich.
Planowanie realizacji tak poważnego przedsięwzięcia wynikało z konieczności usprawnienia przejazdu przez Warszawę.
Zapotrzebowanie to potwierdziły
analizy prognoz ruchu, z których
wynikało, że w 2020 roku podczas godzin szczytu porannego
tunelem POW pod ul. Płaskowickiej w obie strony będzie przejeżdżać około 4740 pojazdów w ciągu godziny, zaś podczas szczytu
popołudniowego około 5060 pojazdów. Natomiast prognozy na
2035 roku, opracowane przez
Główną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad w 2014 roku, przewidywały, że natężenie ruchu
wzrośnie o ok. 50%, wynosząc
około 7520 pojazdów w ciągu godziny, czyli około 180 tys. pojazdów na dobę.

Zadanie skrajnie trudne
Trasa ursynowska, przy całej
swej złożoności, zawiera dodatkowo szereg szczególnie trudnych i pracochłonnych fragmentów. Jednym z nich jest przekop
i prace budowlane w rejonie
skrzyżowania al. KEN i ul. Płaskowickiej, gdzie tunel POW będzie przebiegał pod tunelem linii
metra. Ze względu na konieczność usunięcia ziemi spod tunelu metra na odcinku ok. 40 metrów, tunel ten musiał być odpowiednio wzmocniony. W przeciwnym wypadku wibracje przejeżdżających pociągów bardzo
szybko spowodowałyby uszkodzenie całej konstrukcji i groźbę
jej zawalenia. O złożoności tego
zadania świadczy fakt, że dopiero w końcu 2018 roku możliwe
było rozpoczęcie prac związanych z wejściem pod tunel metra
z pracami ziemnymi.
Również złożonym zadaniem
jest budowa węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód, umożliwiających zjazdy i wyjazdy z tunelu POW do sąsiadujących ulic Ursynowa. Stosunkowo łatwiejszy
do wykonania węzeł zachodni
umożliwi skomunikowanie się z
ul. Płaskowickiej oraz z ul. Gandhi, specjalnie w tym celu przedłużoną od ul. Pileckiego. Bardziej rozbudowany będzie rejon
węzła Ursynów Wschód. W miejscu tym będą nie tylko skomplikowane rozjazdy z trasy POW w kierunku Miasteczka Wilanów, ale
również bardzo ważne połącze-

nie Wilanowa z Ursynowem niezależne od POW poprzez przedłużenie wilanowskiej ul. Branickiego aż do ursynowskiej ul. Rosoła. Jednakże wszystkie budowlane prace drogowe są stosunkowo łatwiejsze, ponieważ dokonywane są na powierzchni gruntu a
nie pod ziemią.
Ursynowski tunel POW to kolejny zestaw trudności i problemów. Budowany jest metodą
podstropową, co w dużym
uproszczeniu polega na rozpoczęciu robót od wykonania stropu opartego na ścianach bocznych wpuszczonych w ziemię. Po
wykonaniu wykopu wzdłuż trasy
przebiegu tunelu, m.in. w celu
przełożenia różnorodnych kolidujących instalacji wodnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, budowane są
metodą szczelinową wpuszczone w głąb ziemi ścianki boczne.
Na ściankach tych mocuje się w
odpowiedni sposób zbrojenia ,
na które jest wylewany beton
tworzący strop. Powstaje konstrukcja w kształcie odwróconej
litery U wbitej w grunt. Dalsze
prace mogą być już wykonywane
pod ziemią, a więc usuwanie
gruntu spod stropu, budowanie
poszczególnych poziomów podziemnych i całej infrastruktury
tunelowej, znajdującej się pod
stropem w kanale tunelu. Proces
pozornie jest bardzo prosty, jednakże już samo przygotowanie
terenu wiąże się z całą masa problemów i niekiedy nieprzyjemnych niespodzianek i zdarzeń losowych, na szczęście nielicznych.
Może największe potencjalnie zagrożenie stanowiła awaria magistrali wodnej (średnica 50 cm !)
przy skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i ul. Rosoła w wigilijny wieczór 24 grudnia 2018 roku.
Skrzyżowanie przez wiele godzin
było nieprzejezdne dla samochodów, zaś w sąsiadującym wykopie POW w wodzie do poziomu
powyżej gąsienic znalazły się maszyny budowlane i żurawie. Gdyby wówczas był silny mróz, cały
sprzęt w ciągu dwóch dni (zaczynały się Święta) mógłby na dłużej
wmarznąć w grunt i wodę. Widać
jednak szczęście nie opuszczało
wykonawców, był okres odwilży
i po kilku dnia woda została wypompowana.
Trzeba jeszcze pamiętać o kolejnym wielkim zadaniu logistycznym, jakim jest usunięcie i
przemieszczenie ogromnej objętości gruntu, który musi być wydobyty spod stropów, aby powstał tunel z całą swoją infrastrukturą. Ziemia zostanie wywieziona na pola wilanowskie,
gdzie będzie wykorzystana do
tworzenia nasypów pod budo-

wę zjazdów z tunelu i dojazdów
już pod skarpą, tworzących węzeł komunikacyjny łączący wzajemnie trasę POW, Ursynów i Wilanów. Wywożenie ziemi już
trwa, m. in. z obu portali wylotowych tunelu – wschodniego i zachodniego, wyjazdu podziemnego w rejonie pomiędzy Braci
Wagów i Stryjeńskich oraz kilku
kanałów, na przykład na wysokości bazarku na wschód od al.
KEN.

Prędzej czy później?
Zgodnie z umową, firma Astaldi ma 41 miesięcy (liczone od daty jej podpisania w grudniu 2015
r.) na wykonanie wszystkich prac
zawartych w projekcie. Harmonogram przewiduje wyłączenie z
prac budowlanych okresów zimowych, od 15 grudnia do 15 marca. Taki plan oznaczałby zakończenie prac w sierpniu 2020 r.
Początek realizacji zadań to
już historia – urodzone wtedy
dzieci tegoroczną jesienią pójdą
już do przedszkola. Pierwsze grodzenia terenu i ziemne prace
przygotowawcze w rejonie ówczesnego ronda im. Krystyny Krahelskiej (skrzyżowanie al. KEN i
ul. Płaskowickiej) oraz przygotowanie innych odcinków POW
rozpoczęły się z początkiem marca 2017 r. Właściwe prace budowlane – ze względu na opóźnienie
wydania stosownych zezwoleń –
rozpoczęto dopiero z początkiem
2018 r., jednak postęp prac pozwalał, przynajmniej okresowo,
na umiarkowany optymizm. W
końcu grudnia 2018 r. Główna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (czyli inwestor) wyjaśniała,
że postęp w pracach wynosi 49%
i osiągnięcia są całkiem przyzwoite. Jednak w chwili obecnej (lipiec 2019 r.) do pierwotnego terminu zakończenia prac pozostało jeszcze raptem 13 miesięcy. Patrząc na liczby, trudno pozbyć się
niepokoju. Objętość wykopów
ziemi do przemieszczenia to pół
miliona metrów sześciennych .
Na zrealizowanie płyty górnej tunelu zużytych zostanie 29 tys. m
sześciennych betonu i 6 tys. ton
stali. Ściany szczelinowe tunelu
mają mieć powierzchnię 116 tys.
metrów kwadratowych. Oprócz
tunelu do wykonania jest jeszcze
dwanaście obiektów mostowych.
Większość kolidujących instalacji podziemnych została usunięta ale część jest w trakcie usuwania. Dlatego też wydaje się możliwe, że termin końcowy jest mocno zagrożony. Wskazuje na to
sporo okoliczności – losowych, a
przynajmniej nie leżących po
stronie wykonawcy. Niemniej, nie
jest to obecnie wątek wart głębszego analizowania, ponieważ i

czasu jeszcze jest sporo, i prace czyli koparki i ciężarówki wywożąpostępują cały czas.
ce ziemię spod stropów. Na powierzchni będzie spokój i bezruch
Krecia robota tuż, tuż ...
– i zapewne wiele osób znów poImponujący jest widok frontu myśli “ci na POW jak zwykle nic
robót z lotu ptaka. Wykop na całej nie robią”. Całą pracę przy tunelu
długości odcinka ursynowskiego przeniesie się pod ziemię.
pokryty jest już stropami na okoAle zacznie się również kolejny,
ło 80 procentach powierzchni. dobrze widoczny etap. Będzie to
Odcinek od wlotu do tunelu od budowa zjazdów i dojazdów łąstrony ul. Puławskiej do ul. Stry- czących S2 z ul. Gandhi i analojeńskich ma niemal na całej długo- gicznej infrastruktury drogowej
ści stropy, z których większość po- od ul. Rosoła w kierunku wschodsiada wierzchnią warstwę izola- nim. Pierwsze jaskółki już są. Na
cyjna i dociskową. Na ogół jest to wysokości przedłużenia ul. Ganjeszcze piach, jednak na odcinku dhi w poprzek wytyczonej już trana wysokości Straży Pożarnej na sy S2 prowadzącej do tunelu, rozpiach nasypano już warstwę ostat- poczęto budowę odcinka zjazdu z
nią, czyli ziemię. Przyroda natych- S2 w kierunku Ursynowa. Rówmiast skorzystała z okazji i rozpo- nież krótki odcinek zjazdu jest buczął się w tym rejonie intensywny dowany od strony wschodniej wywzrost roślinności. Kółeczko jakby lotu z tunelu. Jeszcze trochę i te
się zamknęło: kilka lat temu było prace staną się może nie najbartam jeszcze mnóstwo naturalnej dziej dominujące, ale na pewno
zieleni. Potem przyszły wykopy i najbardziej widoczne.
budowa, które zniszczyły wszystNajgorsze za nami
ko. I wreszcie koniec budowy,
Ponieważ komunikacyjnie najznów ziemia i szansa dla przyrody
regeneracji ran zadanych przez gorsze właśnie trwa, zatem gorzej
ludzi. To tak na początek, na razie już nie będzie. Najgorsze “za nami”
niewiele, ale już wyraźne świateł- – niestety tylko w tym sensie. Na
ko w oddali wskazujące, co może szczęście okres wakacyjny i urlobyć po zakończeniu budowy. Jedy- powy powoduje, że ruch samochonie niewiele powierzchniowo dowy w kierunku Ursynowa i przez
miejsc jest w fazie wykopów Ursynów jest nieco mniej intensywwstępnych – tam, gdzie wcześniej ny. Niestety, jeszcze kilka miesięcy
były pierwotne “bajpasy” komuni- trzeba będzie się przemęczyć. Najkacyjne, przełożone następnie na bardziej newralgiczne są skrzyżosąsiadujące odcinki pokryte już wania ul. Płaskowickiej z ul. Pilecstropami. Są to skrzyżowania ul. kiego i ul. Stryjeńskich. Kto może,
Płaskowickiej z ul. Pileckiego i da- unika ich zwłaszcza w godzinach
szczytu, ale nie zawsze można znalej z ul. Stryjeńskich.
Odcinek pomiędzy ul. Stryjeń- leźć względnie wygodne drogi
skich i ul. Rosoła, jest również w okrężne.
Irytujące jest również skrzyżoznacznej części osłonięty stropami, które pokrywają szacunkowo wanie ul. Płaskowickiej z al. KEN,
ponad 70 procent powierzchni gdzie zwłaszcza od strony ul. Beltunelu. W fazie wykopów są tylko gradzkiej tworzą się korki, niekieodcinki w rejonie skrzyżowania dy na całym odcinku. Problem
z ul. Lanciego oraz ul. Rosoła. polega na ustawieniu automatu
Również większość tunelu od Ro- zmiany świateł, który w kierunku
soła do wschodniego portalu wy- Ciszewskiego przepuszcza tylko 7
lotowego pokryta jest stropami, - 9 samochodów w jednym cyklu.
częściowo z warstwami izolacyj- Temat ten poruszaliśmy w „Passie”, był również przedmiotem innymi i dociskowymi.
Patrząc na front robót, zwłasz- terpelacji radnych, wreszcie zacza z góry, łatwo jednak zauważyć jął się nim sam burmistrz. Okajeszcze wiele miejsc wymagają- zało się, że nie można poprawić
cych zaangażowania. Na szczę- przepustowości w tym kierunku,
ście większość odcinków ma po- ponieważ w konsekwencji wydłukrycie stropami. Symptomatycz- żyłby się cały cykl zmiany świateł,
nym widokiem jest wygląd wyko- skutkując nadal brakiem sprawnej
pu pomiędzy ul. Stryjeńskich a przepustowości. No więc trzeba
wylotem tunelu od strony Puław- jeździć inaczej albo uzbroić się w
skiej. Z wyjątkiem okolicy dawne- cierpliwość. I chyba zostało nam
go “bajpasu” ul. Pileckiego w kie- tylko to ostatnie, z nadzieją że
runku osiedla Wyżyny, nie widać czas szybko płynie.
A z dobrych wiadomości, to jak
tam żadnych prac i robotników.
Po prostu wszystko “na wierzchu” wynika z nieoficjalnych informazostało już zrobione. Stropy po- cji, jeszcze w tym roku zostanie
kryto wierzchnią warstwą piachu, uruchomiony ponownie przejazd
a częściowo nawet ziemią, gdzie z ul. Płaskowickiej do ul. Braci
ponownie zagościła roślinność. Wagów. Ostatecznie lepsze to niż
Zatem jeszcze trochę i swoją robo- nic. Trzeba więc jeszcze trochę
tę będą intensyfikować “krety” poczekać.

Przekładanie instalacji wodnej nad POW pomiędzy Rosoła i Kokosową.

Przyszły odcinek naziemny od Puławskiej do portalu zachodniego i zarys zjazdu w kierunku ul. Gandhi.

Zbrojenie wiaduktu łączącego ul. Branickich z Rosoła.

Tu będzie portal zachodni POW.

Przekładanie instalacji wodnej pomiędzy al. KEN i Braci Wagów.

Prace ziemne POW od ul. Rosoła w kierunku al. KEN.
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100. rocznica bitwy pod Jazłowcem

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Mokotowski tramwaj historyczny 2019
Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Miłosz Górecki zapraszają na
przejażdżkę tramwajem historycznym po Mokotowie.
Tramwaj będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę:
od 6 lipca 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r. w godzinach
11.30 - 15.30
W tramwaju obecny będzie przewodnik, który w trakcie
przejazdu przybliży trochę historii Mokotowa.
PLANOWANA TRASA (może ulec zmianie)
Pl. Narutowicza – Nowowiejska – Pl. Zbawiciela – Pl. Unii
Lubelskiej – Puławska – Metro Wilanowska – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – Służewiec – Marynarska
- Wołoska – Woronicza – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Pl.
Zbawiciela – Nowowiejska – Pl. Narutowicza
PRZEJAZDY TRAMWAJEM SĄ BEZPŁATNE.
Projekt realizowany ze środków Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy.
W niedzielę 14 lipca w Kościele OO. Bernardynów przy ul. Czerniakowskiej 2/4
miały miejsce obchody święta 100. rocznicy Bitwy pod Jazłowcem 11 lipca 1919
roku, w którym udział brał 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji
poległych, w której udział wzięli przedstawiciele
Zarządu Rodzin 14. Pułku Ułanów, organizacji

kombatanckich oraz burmistrz Dzielnicy Mokotów
– Rafał Miastowski.
Mieszkańcy Mokotowa w towarzystwie zaproszonych gości oraz braci zakonnych, sióstr niepokalanek z Szymanowa wzięli udział w Apelu Poległych
oraz złożyli kwiaty pod tablicą. Uroczystości zakończyły się przemarszem oraz złożeniem wieńców pod
głazem upamiętniającym poległych w walkach za ojczyznę z formacji 14. Pułku Ułanów Jałowieckich.

Sportowe Lato w Mieście na Mokotowie
Od początku wakacji Zespół Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy prowadzi zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci na obiektach
położonych na terenie
dzielnicy.
Zachęcamy wszystkich tych,
którzy zostali w domu oraz tych,
którzy uczestniczą w akcji „Lato
w mieście”. Zapraszamy do
wzięcia udziału w następujących
zajęciach: Mokotowskiej Akademii Piłkarskiej, Wakacjach z Baseballem oraz Lato z Szermierką.
Więcej informacji pod adresem: mokotow.zsd@um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej www.mokotow.waw.pl.

Bieg Mokotowski „Szczęśliwa 7 Mokotowska”

W sobotę 13 lipca w bardzo przyjemnej letniej aurze odbyły się zawody
sportowe dla dorosłych – I
Bieg Mokotowski pn.
„Szczęśliwa 7 Mokotowska” na nietypowym dystansie 7 km, dwie pętle
po 3,5 km.
Trasa prowadziła malowniczymi ścieżkami wzdłuż Mostu
Siekierkowskiego i przyległych
stawów. Zawody rozpoczęły się
punktualnie o godz. 10:30, a na
linii startu stanęło ok. 227 zawodników którzy szczęśliwie dotarli do mety. Wśród startujących znalazł się burmistrz urzędu dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.
Zwycięzcy – za pierwsze trzy
miejsca – otrzymali puchary
ufundowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów oraz nagrody,
zwycięzcy kategorii wiekowych
otrzymali medale oraz upominki, pozostałe nagrody rozloso-

wano wśród wszystkich zawodników. Wszystkie trofea i nagrody wręczał Rafał Miastowski.
Wśród pań, jako pierwsza linie
mety przekroczyła Marta Keller
z czasem 26:57 przed Natalią
Wróblewską i Agnieszką Żuraniewską. Wśród panów po bardzo zaciętej walce wygrał

Krzysztof Krygier z czasem
23:56 przed Jakubem Śliwiakiem 23:57 (1 sekunda różnicy)
i Markiem Primikiem.
Najszybszą zawodniczką
Dzielnicy Mokotów została Marta Keller, a zawodnikiem Krzysztof Krygier. Najlepszą zawodniczką Urzędu Dzielnicy Mokotów była pani Beata Sieczko, a
zawodnikiem Rafał Miastowski.
Zawody zostały rozegrane bez
kłopotów i według obowiązujących przepisów. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali sędziowie PZLA, a nad bezpieczeństwem zawodników ratownicy z Pogotowia Ratunkowego (ambulans), Straż Miejska, obsługa techniczna oraz pilot poruszający się na rowerze
po trasie podczas przebiegu zawodów.
Bieg został sfinansowany
przez Urzęd Dzielnicy Mokotów,
a zorganizowała go firma ActiveSports.

10. Dreszer Jazz
W każdą wakacyjną sobotę zapraszamy na 10. DRESZER JAZZ 2019.
Harmonogram wydarzeń:
20 lipca – Tomasz Bielski Sekstet
27 lipca – Marcin Olak Trio
3 sierpnia – Przemysław Skałuba Trio
10 sierpnia Iza Zając – wokal, Jarosław Małys - piano
17 sierpnia – Janusz Strobel Trio
24 sierpnia – Andrzej Jagodziński Trio
Wstęp wolny!
Prowadzenie: Jacek Gintowt
Miejsce: Park Dreszera (pomiędzy Puławską, Odyńca, Krasickiego i Ursynowską)

Kino plenerowe na Sielcach
Na terenie Parku Sieleckiego (teren zielony Parku
Sieleckiego pomiędzy murem parafii św. Kazimierza
a kanałem wodnym) odbędą się pokazy filmów oscarowych z ostatnich kilku lat. W każdą lipcową i sierpniową sobotę o godzinie 21:00 prezentowana będzie
jedna z wybranych produkcji.
Repertuar i terminy pokazów
„Służące” - 20.07.2019, godz. 21:00
„Kobiety z 6. piętra” - 27.07.2019, godz. 21:00
„Wielki Gatsby” - 3.08.2019, godz. 21:00
„Moonlight” - 10.08.2019, godz. 21:00
„Slumdog. Milioner z ulicy” - 17.08.2019, godz. 21:00
„Bękarty wojny” - 24.08.2019, godz. 21:00
„Król rozrywki” - 31.08.2019, godz. 21:00
Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mokotów
oraz Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Letnie Koncerty Promenadowe 2019
Zapraszamy na Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Morskie Oko – przed Pałacem Szustra
o godz. 12:00 w wakacyjne niedziele.
Wydarzenie finansowane jest przez m. st. Warszawa w ramach dotacji dla Organizacji Pozarządowych, realizowane w dzielnicy Mokotów, współpraca: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki, Warsaw Camerata.
WSTĘP WOLNY
Program koncertów:
21 lipca – Beauty 4 Reeds „Klasycznie – jazzowo”
28 lipca – „Chopin, Moniuszko, Karłowicz – czyli najpiękniejsze polskie pieśni”
4 sierpnia – Kameralna Harmonia „Spotkanie z muzyką świata”
11 sierpnia – „The other Sound” – Koncert jazzowy
18 sierpnia – Tango Mio „Miłość niejedno ma imię”
25 sierpnia – Warsaw Camerata „W wiedeńskim ogródku”
1 września – Warsaw Camerata „Klasycznie!”

Mokotowskie Lato Teatralne
Zapraszamy na Mokotowskie Lato Teatralne, plenerowe i familijne spektakle od 18 lipca do 31 lipca o
godz. 11.00 do Pałacu Szustra, ul. Morskie Oko 2,
Warszawa
Wstęp wolny!!!
Zabierzcie z sobą koce lub karimaty. Widownia na
trawie.
18 lipca: O słodkiej Królewnie i pięknym Księciu
25 lipca: Szewc Kopytko i Kaczor Kwak
31 lipca: Cmok.Smok
Projekt współfinansuje Dzielnica Mokotów m.st.
Warszawy
Organizator: Stowarzyszenie Scena 96
kontakt: scena96@tlen.pl
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych spektakle odbędą się w sali widowiskowej,
Teatr Scena 96 przy ul. Morskie Oko 2.
Ilość miejsc ograniczona!!!
Rezerwacje wejściówek rozpoczynamy na siedem
dni przed terminem każdej prezentacji e-mailowo
pod adresem: scena96@tlen.pl z hasłem: Teatr lub sms pod numerem (22) 506 250 598 w godz.
10.00-16.00 z hasłem: Teatr.
Potwierdzone bezpłatne wejściówki do odbioru na godzinę przed przedstawieniem w Teatrze
Scena 96 przy ul. Morskie Oko 2, Warszawa,kontakt: scena96@tlen.pl
Teatr nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
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Dzień Chodzenia Do Pracy Inną Drogą

Kto spaceruje, ten nie choruje
Blisko połowa Polaków spędza
w pozycji siedzącej ponad 5 godzin każdego dnia – dowiadujemy się z badania MultiSport Index 2019. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że godzina siedzenia skraca życie o 21
minut, to więcej niż jeden wypalony papieros. Z okazji Dnia
Chodzenia Do Pracy Inną Drogą
(9 lipca) eksperci przypominają, jak duże znaczenie dla zdrowia może mieć nawet kwadrans
marszu każdego dnia.
W ramach badania MultiSport Index 2019 zapytano Polaków przez ile
dni w ciągu tygodnia chodzą bez przerwy przez co najmniej 10 minut. Okazało się, że 18 proc. ankietowanych nie
mogło wskazać choćby jednego takiego dnia.
– Pod względem spacerowania i poziomu aktywności fizycznej Polacy znajdują się poniżej europejskiej średniej.
Według Eurobarometru 2017 około 15
proc. Europejczyków zadeklarowało,
że nie spaceruje nawet 10 minut w ciągu tygodnia. W Polsce takich osób w
2017 było 7 procent więcej. To dużo gorzej niż w pozostałych krajach Europy.
Jednak u nas, przeciwnie do zmian obserwowanych w Europie, odsetek niespacerujących systematycznie maleje, z
25 proc. w 2013, do 22 proc. po czterech latach (Eurobarometr 2017) i 18
proc. w chwili obecnej (Multisport Index 2019) – mówi dr Janusz Dobosz z

Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej AWF Warszawa.
Ze spacerów najrzadziej korzystają
mieszkańcy miast o wielkości od 100
do 200 tys. obywateli, osoby między 40.
a 49. rokiem życia oraz te prowadzące
własną działalność gospodarczą.
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) uznała siedzący tryb życia za
czwartą, wiodącą przyczynę śmiertelności na świecie. Każdego roku bezruch odpowiada za 6 proc. zgonów (ponad 3 miliony rocznie). Badanie MultiSport Index wykazało, że prawie co
drugi Polak (48 proc.) spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin dziennie.
16 proc. mieszkańców Polski siedzi powyżej 9 godzin na dobę.
– Połączenie pracy biurowej z ciągłym przebywaniem w wymuszonej pozycji może przyczynić się do szeregu
niekorzystnych zmian w organizmie.
Przede wszystkim należą do nich: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca drugiego
typu, zakrzepica naczyń żylnych nóg
(uczucie ciężkości nóg i obrzęki), zespół cieśni nadgarstka jako konsekwencja nienaturalnego ułożenia ręki podczas korzystania z komputera. Dlatego
zwłaszcza dla osób wykonujących pracę umysłową potrzeba ruchu nabiera
szczególnego znaczenia – mówi dr Agata Mroczek, ekspert w zakresie anatomii
człowieka oraz fizjoterapii w sporcie,
wykładowca akademicki.
Instytut Żywności i Żywienia wpisał
aktywność fizyczną w podstawę naj-

nowszej piramidy żywieniowej. Zdaniem ekspertów ruch to niezbędny
składnik potrzebny do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, którego
nie można zastąpić żadnym suplementem.
Spacer jest najprostszą formą aktywności fizycznej, która służy wszystkim,
niezależnie od wieku – zapewnia dr
Janusz Dobosz. Codzienny marsz może nawet wydłużyć życie. Potwierdzają to m. in. wyniki dwunastoletnich badań przeprowadzonych przez francuskich naukowców z University Hospital
of Saint-Etienne, którzy dowiedli, że
wśród osób po 65. roku życia już 15
minut spaceru dziennie obniża ryzyko śmierci o 22 proc. W Polsce spacery
są najbardziej popularną formą ruchu
wśród seniorów - 8 proc. z nich maszeruje każdego dnia. Spacerowanie
przynosi także znaczące korzyści młodszym osobom.
– Należy pamiętać, że każda, nawet
najmniejsza dawka ruchu jest lepsza
od jego braku. Już podczas spokojnego
spaceru, serce pracuje szybciej, niż w
czasie spoczynku, robi nam się cieplej,
delikatnie przyspiesza też oddech, co
przekłada się na lepsze dotlenienie i
ukrwienie organizmu. Składniki odżywcze i tlen docierają lepiej do wszystkich tkanek, w tym do mózgu, który
nawet po 10 minutach spaceru staje się
bardziej aktywny i lepiej przygotowany
do wysiłku intelektualnego – mówi dr
hab. n. med. Ernest Kuchar, specjalista
medycyny sportowej, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym.
Eksperci zachęcają, by aktywność
fizyczną w postaci spacerów wprowadzić w codzienną rutynę np. wysiadając z autobusu w drodze do pracy jeden lub dwa przystanki wcześniej niż
zwykle.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom dorosłym (od 18. do 64. roku życia) podejmowanie co najmniej
150 minut umiarkowanej lub 75 intensywnej aerobowej aktywności fizycznej tygodniowo.
– Według prognoz Ministerstwa
Sportu i Turystyki, gdyby co druga osoba nieaktywna fizycznie zaczęła ćwiczyć, liczba zwolnień chorobowych w

ciągu roku spadłaby o 6 proc. – podkreśla Adam Radzki, Członek Zarządu
Benefit Systems – firmy, która jest inicjatorem badania MultiSport Index.
Bylibyśmy zdrowsi - zmniejszyłaby
się nie tylko absencja chorobowa, ale
spadłaby także liczba zawałów (o 11
000), przypadków raka piersi i jelita
grubego (o 3 700), oraz ogół zgonów
(o 25 000).
Badanie MultiSport Index zostało
przeprowadzone przez Kantar, na zlecenie Benefit Systems z uwzględnieniem reprezentatywnej próby 1858
mieszkańców Polski.
Pełen raport z badania aktywności fizycznej Polaków odnaleźć można na
stronie
internetowej:
https://bit.ly/2LxWqN5
Agnieszka Bemowska

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu przyjęty
Stołeczni radni przyjęli Miejski Plan Adaptacji. Strategia
wyznacza politykę działań
zapobiegających i łagodzących negatywne skutki
zmian klimatu. Odnawialne
źródła energii, więcej zieleni, redukcja emisji CO2, inwestycje w transport publiczny to fundamenty warszawskiego planu.

– Widzimy, co się dzieje w
Polsce i w Europie. Mamy anomalie pogodowe: niesamowite
upały, powodzie, wichury, pojawia się nawet zagrożenie dostaw prądu do największych
miast. Trzeba temu przeciwdziałać – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy –
Warszawa staje do walki ze
zmianami klimatu. Pierwszy

krok to Warszawski Plan dla
Klimatu. Miasta muszą być w
awangardzie tych działań, bo
rząd nie robi nic.
W czwartek, 4 lipca, Rada
Miasta przyjęła Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.
st. Warszawy do roku 2030 z
perspektywą do roku 2050. Jej
elementem jest m. in. atlas klimatyczny miasta – są tam tereny zagrożone powodzią, nawałnicami, a także miejsca wysp
ciepła, czyli stref nasłonecznionych bez przewiewu, o wyższej
temperaturze powietrza. Eksperci zauważyli, że z roku na
rok zimą pada coraz mniej śniegu, a latem zdarzają się gorące
noce, co jest niebezpieczne np.
dla dzieci, seniorów czy osób z
problemami zdrowotnymi. W
trosce o mieszkańców i środowisko Warszawa będzie działała
według Miejskiego Planu Adaptacji. Dokument będzie podstawą do projektowania zagospodarowania przestrzennego
oraz budżetu stolicy.
By złagodzić zmiany klimatu
potrzebne są inwestycje w zieleń i zbiorniki magazynujące wodę, odnawialne źródła energii,
ekologiczny transport publiczny oraz redukcję emisji CO2.
– Strategia to punkt wyjścia.
Dokument zostanie w ciągu

najbliższego półtora roku obudowany programami wykonawczymi, które będą miały
bardziej szczegółowe wytyczne i standardy. Zieleń, infrastruktura, ochrona zdrowia na każdy z tych obszarów trzeba spojrzeć przez soczewkę klimatyczną – zapowiedział Marek Szolc, radny Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady m. st. Warszawy.
Już teraz 40 proc. Warszawy
pokryta jest roślinnością. Lasy
Miejskie otrzymują kolejne hektary pod zalesienia. Na 43 ha w
ciągu najbliższych trzech-czterech pojawi się dodatkowe 310
tys. drzew. To m. in. działki przy
ul. Podkowy, Kłodzkiej, okolice
ul. Parowozowej na Białołęce i
obrzeża osiedla Derby. Dodatkowo tej jesieni ogrodnicy posadzą 7 tys. przyulicznych drzew,
a obecnie trwa inwentaryzacja
zieleni.
Miejskie budynki mają być
wyposażane w panele fotowoltaiczne oraz w zielone dachy, bogate w krzewy i pnącza. Pierwsze kroki zostały już podjęte. W
styczniu Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej,
która może wyprodukować
energię, wystarczającą na zasile-

nie 2600 gospodarstw domowych. Instalacje o wartości 40
mln zł pojawią się do końca 2022
r. w oczyszczalni Czajka oraz na
dachach stacji pomp “Powiśle” i
pompowni „Nowodwory”. Miasto udzieli blisko 1700 dotacji na
instalacje odnawialne źródła
energii w Warszawie.
Dzięki podjętej decyzji o
zwiększeniu wydatków na przyłącza, wszystkie miejskie budynki mieszkaniowe, gdzie będzie
to możliwe, Warszawa podłączy
do ciepła miejskiego lub sieci gazowej. Takie zmiany czekają 267
budynków z 3590 mieszkaniami. Dzięki temu w zasobie komunalnym nie będzie już kopciuchów, które nie spełniają zasad eko-projektu.

Kluczowy jest też transport
publiczny. Już dziś 50% pasażerów w Warszawie jeździ środkami transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń tramwajami, metrem, SKM czy
autobusami elektrycznymi. Do
2022 roku ten wskaźnik Warszawa chce podnieść do 60%,
przede wszystkim po przez rozbudowę komunikacji szynowej.
Ostatnio stolica zakupiła 123 nowoczesnych tramwajów z opcją
dokupienia 90 pojazdów. W
czwartek, 4 lipca odbędzie się
otwarcie ofert na budowę linii
tramwajowej Światowida – Modlińska, a za kilka tygodni Warszawa umowę na kupno 130 autobusów elektrycznych.
Kamil Dąbrowa
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Tadeusz Porębski

O tego wójta się nie bójta!
najduję się na ostatniej
prostej mojego życia.
Jestem bardzo zadowolony, żyłem bowiem w wyjątkowo ciekawych czasach – od
lampy naftowej, którą oświetlaliśmy nasze rodzinne mieszkanie w małym domku przy ul.
Sobieskiego 110, poprzez lądowanie na Księżycu i rewolucję
obyczajową w latach sześćdziesiątych, aż po laptopy i smartfony. Były też lata szare, bo za czasów komuny nie było lekko. Braki w zaopatrzeniu, brak możliwości podróżowania, szarzyzna, urawniłowka, ale ludzie
byli wówczas jacyś inni niż dzisiaj. Bardziej zintegrowani i
otwarci na drugiego człowieka.
Te wspaniałe klimaty, które już
nigdy nie powrócą, zostały znakomicie odtworzone w serialach „Dom” i „Alternatywy 4”.
Było ciężko, bo byle pętaczyna
w milicyjnym mundurze mógł
obić cię bezkarnie i wsadzić „na
dołek” na 48 godzin, a nawet
na dłużej. Wieszano ludzi za
udział w aferach gospodarczych, skrytobójczo mordowano opozycjonistów i księży. Bezkarnie.
adzwyczajne kompetencje i bezkarność
komunistycznych organów ścigania budziła w ludziach strach i jednocześnie
wściekłość. W marcu 1968 r.
wiedziony ciekawością polazłem na Krakowskie Przedmieście, bo poczta pantoflowa niosła, że jest tam „dym” i studenci biją się z milicją. Byłem obserwatorem może 10 minut, gdy
trzech cywilów w czapkach ze
sztucznego misia obaliło mnie
na ziemię i zaczęło lać pałami
gdzie popadnie. Byłem sprawnym chłopakiem, uprawiałem
sport, więc kopnąłem jednego z
tajniaków w przyrodzenie, podniosłem się i zacząłem wiać. Złapali mnie, pobili, przewieźli do
komendy dzielnicowej na Wilczą i tam zatrzymali. Tak to się
fachowo nazywa – „zatrzymanie”, czyli potocznie aresztowanie. Zaprowadzili mnie do pokoju na drugim piętrze i tak obili, że po wyjściu z dzielnicowego pierdla byłem miejscami jak
Murzyn z Togo. Od tego czasu
alergicznie reaguję na termin
„zatrzymany”.
liści powrócił on do
obiegu już w demokratycznej Polsce. W
momentach przejmowania władzy w państwie przez partię
Prawo i Sprawiedliwość „zatrzymany” zaczęło stawać się słowem – wytrychem ukrywają-
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prostu do biura w oznaczonym
terminie? Przecież nie zachodziło podejrzenie matactwa czy
zniszczenia dokumentów, ponieważ CBA i prokuratura badają sprawę rzekomego przekroczenia przez wójt Batycką – Wąsik obowiązków służbowych od
2013 r.! Wszystkie dokumenty
dotyczące sprawy już dawno
zostały dobrowolnie przekazane organom ścigania przez lesznowolski urząd.
o daje mocne podstawy do postawienia tezy, że sprawa może
mieć drugie dno. Maria Jolanta
Batycka – Wąsik to jeden z najlepszych i najbardziej kreatywnych samorządowców kraju.
Rządzi gminą już 22. rok z rzędu i przez ten czas udało się jej
przeistoczyć podwarszawskie
zadupie w jedną z najbogatszych gmin wiejskich w skali całej Polski. Obsypywana nagrodami, odznaczona przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wybrana Wójtem 10-lecia,
laureatka nagrody specjalnej –
Osobowość 30-lecia RP w kategorii “Polityk Samorządowy”,
jest oprymowana o 6 rano przez
zgraję agentów niczym groźny
mafioso. Agenci za pośrednictwem prokuratury żądali wsadzenia tej kobiety do więzienia
na 3 miesiące, ale na szczęście
sąd pogonił ich razem z dostarczonymi „dowodami” i zwolnił
panią wójt do domu.
zy to przypadek? A
może próba zamachu
na bogatą, wywindowaną na same szczyty gminę?
To bardzo prawdopodobne,
szczególnie w kontekście wypowiedzi jednego z wpływowych radnych PiS w radzie powiatu piaseczyńskiego. Facet
ten, wyszczekany i bardzo pewny siebie, powiedział reporterowi lokalnej telewizji wprost:
„Pani wójt powinna podać się
do dymisji”. A w domyśle: „A
premier chyba powinien wprowadzić do gminy komisarza.
Może w mojej skromnej osobie?”. Hola, hola, panie radny, a
gdzie żelazna zasada o domniemaniu niewinności, która powiada, że do czasu wydania
przez sąd prawomocnego wyroku każdy podejrzany jest niewinny? Podać się do dymisji?
Bo CBA uznało panią wójt za
podejrzaną o popełnienie poważnego przestępstwa urzędniczego? A według pana, panie
radny, CBA to coś w rodzaju
Ewangelii Św. Mateusza i

RYS. PETRO/AUGUST

cym różne łajdactwa tak zwanych organów ścigania. W wolnej Polsce powołano do życia
siedem służb z uprawnieniami
do prowadzenia operacji specjalnych: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba
Kontrwywiadu Wojskowego,
Straż Graniczna, Wywiad Skarbowy, Żandarmeria Wojskowa
i policja (ze szczególnym wskazaniem na Centralne Biuro
Śledcze Policji) oraz Centralne
Biuro Antykorupcyjne.
zynności operacyjno rozpoznawcze, poza
wymienionymi instytucjami, mogą prowadzić także Agencja Wywiadu, Służba
Wywiadu Wojskowego, Służba
Ochrony Państwa i Służba Celno-Skarbowa. W sumie to 11
formacji ze szczególnymi
uprawnieniami. Każda z nich –
poza walką z przestępczością –
zajmuje się zbieraniem informacji także na temat praworządnych obywateli. Wykorzystując nasze telefony komórkowe, laptopy, media społecznościowe i karty kredytowe obserwują nas dzień i noc. Bez względu na to, jaka opcja polityczna
rządzi państwem. Już w 2009 r.
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ówczesny senator Włodzimierz
Cimoszewicz skarżył się mediom, że „był podsłuchiwany za
wiedzą szefa ABW Krzysztofa
Bondaryka”. Cimoszewicz podkreślał, że problemem Polski jest
nadmiar służb, przy jednoczesnym niskim poziomie ich kontroli. „Gołym okiem widać, że
nie ma odpowiedniego nadzoru
nad służbami, nie kontroluje ich
nawet premier” – zaznaczył.
ie
przykładałem
wówczas wielkiej wagi do przestróg doświadczonego polityka, w końcu premiera polskiego rządu.
Zaczęły one do mnie stopniowo docierać dopiero po przejęciu władzy w państwie przez
PiS. Oczkiem w głowie Jarosława Kaczyńskiego jest CBA, które utworzył za pierwszych rządów PiS Mariusz Kamiński. Już
pod jego kierownictwem biuro
przeistoczyło się w gigantyczną maszynę „do zatrzymywania”. Nie ma tygodnia, by kogoś nie „zatrzymali”. Doświadczyło tego wielu Polaków – biznesmeni, zwykli przedsiębiorcy, politycy, bankierzy, samorządowcy, a nawet ludzie sztuki. Nie wszystkie „zatrzymania”

N

kończyły się procesami i prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Było sporo wpadek i chybionych
strzałów. Nader często sądy odmawiały wobec podejrzanych
stosowania aresztu tymczasowego, o co wnioskowały prokuratury na podstawie materiałów procesowych zebranych
przez CBA.
atrzymanie w ubiegłą
środę wójt Lesznowoli
Marii Jolanty Batyckiej
– Wąsik przelało u mnie czarę
goryczy. Może nie samo zatrzymanie, ale sposób, w jaki je
przeprowadzono. Wójt Lesznowoli to drobna, wiotka kobieta, którą mógłby zdmuchnąć silny powiew wiatru. Najście więc
jej o 6 rano we własnym domu
przez sforę uzbrojonych po zęby agentów i wyprowadzenie
do radiowozu niczym groźnego bandziora ma moim zdaniem znamiona mega skandalu.
Tak, tak, tajniacy oczywiście
działali zgodnie z prawem na
podstawie, ble, ble, ble, ale czy
musieli dokonać tak spektakularnego „zatrzymania” wobec
osoby dotychczas kryształowo
czystej i powszechnie szanowanej? Nie mogli wezwać jej po
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W prawo czyli w lewo

oświadczenie tej tajnej służby
jest niczym papieska bulla? Chyba czasy się panu pomyliły. Na
razie pańskie CBA opuściło sąd
z podkulonym ogonem.
rutalne „zatrzymanie“
Marii Jolanty Batyckiej
– Wąsik i potraktowanie tej kobiety niczym pospolitego przestępcy, spowodowało,
że musiałem dokonać pewnego przewartościowania. Nigdy
nie uwierzę, że pani wójt ma
lepkie ręce, jak sugeruje między wierszami CBA w swoim
komunikacie. Znam ją od lat i
gotów jestem położyć własną
głowę pod topór, by dać świadectwo, że ta kobieta nie jest
zdolna do działania dla osiągnięcia korzyści materialnej.
Mogła popełnić błąd, to oceni
niezawisły sąd, ale sugerowanie, że „zwolniła z płacenia części podatku związane z nią podmioty” to po prostu potwarz.
o ciekawe, radni Lesznowoli stanęli murem
za swoją wójt, objawiwszy to podpisaniem oświadczenia na stronie internetowej
urzędu gminy. Podobno z tego
powodu trójkę reprezentującą
PiS władze partyjne kazały usunąć z klubu radnych. Poza
owym oświadczeniem społeczników czytamy też tam słowa
podziękowania ze strony Marii
Jolanty Batyckiej-Wąsik:
„Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy
wspierali mnie w tych niełatwych dla mnie chwilach. Bardzo dziękuję za ogromną empatię oraz niezwykłą postawę.
Wsparcie otrzymuję z wielu różnych środowisk – zarówno z naszej Gminy jak i Polski. Raz jeszcze bardzo dziękuję” – napisała
pani wójt.
anie prezesie Kaczyński, w odróżnieniu od
wielu niezależnych
dziennikarzy panu i PiS-owi starałem się dostrzegać w posunięciach pańskiej partii i ludzi z
panem związanych działanie
pro publico bono. Dawałem temu wyraz na łamach mojej gazety, za co nie raz byłem atakowany przez znajomych i przyjaciół, którzy widzą w PiS i jego
funkcjonariuszach samo zło.
Moja sympatia do PiS skończyła się w środę 10 lipca 2019 r.
Między innymi dlatego, że nie
potrafi pan, panie prezesie,
trzymać swoich psów gończych
na krótkiej smyczy, pozwalając
im na dyskredytowanie ludzi
cieszących się powszechnym
szacunkiem. Coś mi przypomina widok znajomy ten...
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Mirosław Miroński

Jazzu na Starówce ciąg dalszy
poprzednim numerze tygodnika Passa pisałem o Międzynarodowym plenerowym festiwalu „Jazz na Starówce”,
którego 25 edycję możemy oglądać i słuchać. Koncerty
odbywają się w każdą sobotę lipca i sierpnia. Na temat samego festiwalu powiedziano już wiele, m. in. to, że jest największym pod względem frekwencji festiwalem jazzowym w Polsce. Niemal każda edycja festiwalu miała 40 tysięcy publiczności. To, jak na imprezę tego typu – imponujący wynik. Warto dodać, że Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce to już marka sama w sobie. Nic dziwnego, że to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie przyciąga koneserów jazzu, jak też publiczność mniej wyrobioną. Na szczęście organizatorzy zadbali o to, by program festiwalu mógł trafić do szerokiego spektrum odbiorców. Żaden z fanów i przypadkowych słuchaczy
na pewno nie wyjdzie zawiedziony z żadnego koncertu.
A jest w czym wybierać. Oprócz uznanych już, wielkich, niekwestionowanych gwiazd jazzu pojawią się na tutejszej scenie muzycy
dopiero przecierający ścieżki w tym trudnym segmencie muzyki.
Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce jest wizytówką artystyczną i turystyczną stolicy. Przez 24 lata istnienia zgromadził
imponująca liczbę (około) milion słuchaczy. Festiwal wyróżnia się ory-
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ginalnym programem. Uczestniczą w nim międzynarodowe gwiazdy.
Polska publiczność miała już możliwość usłyszeć na żywo gigantów ery
swingu, takich jak: Scott Hamilton, Duffy Jackson, Dr. Lonnie Smith;
zdążyła poznać nowe odkrycia amerykańskich estrad jak: Alfredo Rodriguez, Grace Kelly, Avishai Cohen, Kyle Eastwood (syn Clinta Eastwooda), Hiromi, Cyrus Chesnut, John Pizzarelli, Daniel Jobim (wnuk
Antonio Carlosa Jobima). Występowali też najwybitniejsi polscy artyści, jak choćby: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Włodek
Pawlik, Włodzimierz Nahorny, Jarosław Śmietana, Leszek Możdżer,
Adam Bałdych, Paweł Kaczmarczyk, Sławomir Jaskułke oraz zespoły:
Miłość, Dream Team, The Quartet, String Connection, Laboratorium,
Walk Away, Simple Acoustic Trio, Marcin Wasilewski Trio.
Publiczność mogła zobaczyć i gwiazdy polskiego i światowego
jazzu. Występowali tu m.in.: Archie Sheep, David Murray, Richard
Galliano, Dino Saluzzi, Bill Evans, Chico Freeman, Bobo Stenson,
Kenny Wheeler, John Taylor, Tord Gustavsen, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Stefano Bollani, Marilyn Mazur, Jeff Lorber, Bill
Evans, Mike Stern, Stanley Jordan, Palle Mikkelborg, Roy Hargrove, Charnett Moffett, Birelli Lagrene, Ulf Wakenius, Avishai

Cohen, Greg Osby, Kyle Eastwood, Hiromi, Cyrus Chesnut, John Pizzarelli, Omar Sosa, Ernie
Watts, Jacky Terrasson, Joey Calderazzo, Christian McBride, Nicholas Payton, James Carter.
W kolejnej odsłonie (20 lipca, godz. 19.00) zobaczymy i usłyszymy równie interesującą indywidualność z zespołem - China Moses
Group. To nowa gwiazda jazzu, muzyki soul i R&B, kompozytorka i autorka tekstów. Prezenterka francuskiej stacji MTV, aktorka,
modelka. Córka legendarnej wokalistki jazzowej Dee Dee Bridgewater i słynnego reżysera Gilberta Mosesa. Po matce odziedziczyła tembr głosu, dynamikę oraz ekspresję. Ma na swoim koncie
sześć albumów. „This One’s for Dinah” wydany przez Blue Note Records podbił serca publiczności i stał się sensacją ostatnich lat.
Sprawił, że jej głos uznano za jeden z bardziej intrygujących jazzowych wokali kobiecych. Dziś jest ona twarzą wydawnictwa
Blue Note. Wymienia się ją obok takich gwiazd jak Cassandra Wilson i Norah Jones. Choć koncertuje okazjonalnie, stanowi atrakcję największych festiwali i prestiżowych estrad.
Jej muzyka jest głęboko zakorzeniona w afro-amerykańskiej
kulturze. Jak sama podkreśla, jest dla niej „pokarmem dla duszy”.
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Ignacy Matuszewski – zapomniany polityk
Prochy Ignacego Matuszewskiego, wybitnego i niezwykle zasłużonego Polaka zostały sprowadzone do kraju,
ale nadzwyczaj patriotyczna postawa tego wybitnego
piłsudczyka i jego mądre pomysły nie zostały do dzisiaj
docenione. I więcej się mówi o sportowych dokonaniach jego żony, mistrzyni olimpijskiej w rzucie dyskiem Haliny Konopackiej, niż o samym Ignacym, chociaż uratowanie całego złota Banku Polskiego we wrześniu 1939 roku to głównie jego zasługa.

Prof. dr Marian
Marek Drozdowski
I n s t y t u t H i s t o r i i PA N
ył człowiekiem wszechstronnie wykształconym, utalentowanym
literacko, przewidującym oficerem sztabowym i politykiem,
dziś zapomnianym w polskiej historiografii i polskich mediach.
Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz
wnikliwie uwagi Matuszewskiego na temat istoty Insurekcji
Sierpniowej, usprawiedliwiają
przypomnienie jego miejsca w
polskiej kulturze politycznej.
Urodził się Warszawie 10
września 1911 r. jako syn wybitnego historyka i krytyka literackiego, profesora Towarzystwa
Kursów Naukowych ( współpracownika Piotra Drzewieckiego)
i Anieli z Beimów. W domu rodziców spotykał Prusa, Sieroszewskiego, Daniłowskiego,
Ochorowicza, Żeromskiego.
Prus był jego ojcem chrzestnym.
gnacy należał do wszechstronnie wykształconych
warszawiaków. Studiował
architekturę w Mediolanie, filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i rolnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. Przez całe
życie zajmował się literaturą
piękną. W czasie pierwszej wojny światowej w latach 1914 1917 był rosyjskim oficerem piechoty 298. pułku 75. dywizji,
której ? składu stanowili Polacy.
Podczas walk pod Dęblinem szukał kontaktu z żołnierzami I Brygady Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego. W czasie wojny był
dwukrotnie ranny. Kula niemiecka strzaskała mu dolną szczękę.
Po rewolucji marcowej na zjeździe wojskowych Polaków w Petersburgu, na jego wniosek, wybrano Piłsudskiego honorowym
przewodniczącym Zjazdu. W lu-
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tym 1918 r. jako dowódca kompanii I Korpusu Wschodniego
Wojska Polskiego, dowodzonego
przez gen Józefa Dowbora-Muśnickiego, zajął Mińsk Litewski, chroniąc go przed zalewem
zbolszewizowanych wojsk ciągnących z frontu. Nie udało mu
się, po kontaktach z Polską Organizacją Wojskową, poderwać I
Korpusu do walki z Niemcami.
Po nieudanej próbie zmiany dowództwa Korpusu, przedostał
się do Kijowa, mając wyrok
śmierci Niemców i bolszewików
oraz nakaz aresztowania wydany przez dowództwo I Korpusu.
„W Kijowie wszedł do Komendy Naczelnej POW, która ćwiczyła tam oddziały wojskowe,
wysyłała emisariuszów po całej
Rosji, organizowała transporty
wojskowe na Murmań (zgodnie
z rozkazami gen. Józefa Hallera
p. m.), prowadziła wywiad antyniemiecki i dywersję na tyłach
Niemców. Wysadzono wtedy w
powietrze 27 mostów na głównych szlakach kolejowych”.
o zameldowaniu się , w
listopadzie 1918, Józefowi Piłsudskiemu wiernie mu służył na odpowiedzialnych stanowiskach wojskowych,
dyplomatycznych i gospodarczych. W Naczelnym Dowództwie w czasie wojny polsko-bolszewickiej był od sierpnia 1920 r,
a więc decydującej fazy wojny,
szefem II Oddziału Sztabu Ścisłego Wodza Naczelnego. Wcześniej 26 kwietnia 1920 r. był autorem słynnej odezwy Naczelnego Wodza „ Do mieszkańców
Ukrainy” wzywającej ich, jako
zwolenników niepodległego
państwa, do wspólnej walki z
imperializmem bolszewickim.
Zdobyte przez niego informacje miały istotny wpływ na przebieg zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i Bitwy Niemeńskiej. Nieprzypadkowo Naczelny Wódz
wysłał go w listopadzie 1920 r.,
jako eksperta do spraw wojskowych polskiej delegacji na rokowania pokojowe z Rosją Sowiecką, zakończone 18 marca Traktatem Ryskim. Od marca 1921 do
lipca 1923 r. był szefem II Oddziału Naczelnego Dowództwa,
następnie Sztabu Generalnego.
Później służył w polskiej dyplo-

P

macji we Włoszech i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Gdy
objął we wrześniu 1928 r. poselstwo RP w Budapeszcie i kierował nim do kwietnia 1929 r., spotkał kobietę swego życia, z którą
połączył się węzłem małżeńskim
– Haliną Konopacką ( 19001989). Była ona dumą polskiej
lekkoatletyki, mistrzynią olimpijską w Amsterdamie w 1928 r.
w rzucie dyskiem, wielokrotną
rekordzistką świata w tej konkurencji, medalistką Światowych Igrzysk Kobiet, a także wielokrotną mistrzynią Polski w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoku wzwyż i
w dal, w wielobojach i sztafetach biegowych. Była członkinią
Zarządu Międzynarodowej Federacji Sportów Kobiecych i prezeską Oddziału Warszawskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet oraz autorką
zbioru wierszy „Którego dnia”
(Warszawa 1929). Wiernie towarzyszyła swojemu mężowi w
jego sukcesach i niepowodzeniach zawodowych, zachowując
o nim interesujące wspomnienia, jako Halina Szczerbińska.
d 14 kwietnia 1929 do
26 maja 1931 r. Matuszewski kierował Ministerstwem Skarbu, w trudnym
okresie początków światowego
kryzysu gospodarczego. Był
zwolennikiem liberalnej polityki ekonomicznej, równowagi budżetowej, ograniczenia wydatków publicznych, stałości kursu
złotego, czemu miała służyć tzw.
deflacja integralna. Z szacunkiem oceniał dokonania liberalnego kursu w polskiej polityce
gospodarczej ideowych przeciwników polityki Marszałka Piłsudskiego: Władysława Grabskiego
i Jerzego Zdziechowskiego. Znalazł się w tym czasie w konflikcie
ze zwolennikami aktywnej roli
państwa w gospodarce narodowej: Wacławem Fabierkiewiczem, Stefanem Starzyńskim ,
Eugeniuszem Kwiatkowskim.
Pauperyzacja kryzysowa sprzyjała zwolennikom tej orientacji
gospodarczej. Po odejściu z Ministerstwa Skarbu stanął na czele redakcji „Gazety Polskiej”–
czołowego organu obozu rządowego. W maju 1936 r. – po konflikcie z premierem i jednocześnie ministrem spraw wewnętrznych gen. Felicjanem Sławoj-Składkowskim – musiał odejść z
„Gazety”. Do wybuchu II wojny
światowej był jednym z najbardziej popularnych publicystów
polskich, reprezentującym swe
oryginalne, neoliberalne, poglądy, w pięknym języku literackim
na łamach łódzkiej „Polityki Go-
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Plenarne posiedzenie Sejmu w 1930 roku, exposé wygłasza minister skarbu Ignacy Matuszewski.

spodarczej” i wileńskiego „Słowa”. Podobnie jak gen. Kazimierz Sosnkowski, Walery Sławek i inni koledzy pułkownicy
miał krytyczny dystans do polityki prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Felicjana
Składkowskiego, marszałka
Edwarda Śmigłego-Rydza, ministra Józefa Becka i Rady Naczelnej Obozu Zjednoczenia Narodowego, która utrąciła jego
kandydaturę do Senatu RP w listopadzie 1938 r.
łówny źródłem utrzymania dla Matuszewskiego w latach 19361939 była prezesura dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie. Swoje poglądy społeczno-ekonomiczne
przedstawił w zbiorze studiów
„Próby syntez”, wydanym w
1937 r. jako krytyk nacjonalizmu
gospodarczego, autarkii. Na
przykładzie hitlerowskiej Rzeszy, starał się udowodnić, że prowadzi ona do zniszczenia pokoju europejskiego. Po zaborze Austrii domagał się od Rządu Polskiego intensywnych przygotowań do odparcia agresji niemieckiej na Polskę, radykalnego
wzmocnienia potencjału obronnego i umocnienia stosunków
sojuszniczych z Francją i Wielką Brytanią. Po wybuchu wojny,
ciesząc się dużym autorytetem
wśród liberałów europejskich,
jako zwolennik wolnego przepływu dewiz, z inicjatywy wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, wspólnie z Henrykiem Floyarem-Rajchmanem wywiózł z Polski skarb
państwowy – 75 ton złota po
trudnej podróży przez Rumunię,
Turcję i Bliski Wschód, przekazując go Rządowi Polskiemu gen.
Władysława Sikorskiego w Paryżu i meldując mu gotowości w
służbie w polskiej armii. Chciał,
bezskutecznie, służyć jako ochotnik w oddziałach pancernych.
W 1941 r. przyjechał poprzez
Hiszpanię i Portugalię, a w
pierwszych dniach września popłynął wraz z małżonką do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwinął bardzo energiczną działalność publicystyczną i polityczną wśród Polonii Amerykańskiej.
czesną jesienią 1941
r w hotelu Waldorf
Astoria w Nowym
Jorku rozpoczęły się spotkania
ideowych piłsudczyków: Ignacego Matuszewskiego, Henryka
Floyara-Rajchmana, Bolesława
Wieniawy Długoszowskiego,
Wacława Jędrzejewicza z działaczami polonijnymi: Franciszkiem Januszewskim, Maksymilianem Węgrzynkiem, Piotrem

G

W

Yollesem, w wyniku których w
dniach 21-22 czerwca 1942 r.
powołano do życia Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego
Pochodzenia. Jego ideowym
przywódcą był Ignacy Matuszewski, który na łamach „Nowego Świata” i „Dziennika Polskiego”, w ramach stałego felietonu, formował linię polityczną
Komitetu. Z jego inicjatywy 12
maja 1942 r. w siódmą rocznicę
śmierci Józefa Piłsudskiego, 120
wybitnych przedstawicieli Polonii z 65 ośrodków podpisało apel
jego pióra – do Prezydenta USA
Franklina Delano Roosevelta,
wręczony mu 21 maja tego roku.
„Klęska Polski – podkreślano w
Apelu – spowodowała utratę niezawisłości wszystkich ludów zamieszkujących między Morzem
Bałtyckim i Morzem Czarnym:
wraz z Polską padła Estonia, Łotwa, Rumunia, Finlandia, Węgry, Bułgaria. Takie jest bowiem
prawo tamtych obszarów, że kiedy Polska jest wolna, tamte ludy
też są wolne, gdy zaś Polska wolność traci – i one idą w jarzmo
niewoli... Jeśli prawdą jest, jak
głosi Karta Atlantycka, że nie ma
wolnego świata bez wolnych
mórz – to prawdą jest także, że
nie ma wolnej Europy bez wolnego Bałtyku. Nie ma zaś wolnego
Bałtyku, bez Polski potężnie o
brzegi jego opartej pospołu z wolną Litwą, Łotwą, i Estonią.”
Gabinet gen. Władysława Sikorskiego (z wyjątkiem p.o ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego) i większość organizacji Polonii Amerykańskiej
krytycznie oceniła cytowany

Ignacy Matuszewski z żoną Haliną Konopacką.

apel, jako dzieło „ skompromitowanych działaczy sanacyjnych”.
styczniu 1944 r. I.
Matuszewski przedstawił wnikliwą analizę skutków Konferencji Teherańskiej. Skutki te widział w rozbiciu solidarności anglo-amerykańskiej, podarciu Karty Atlantyckiej, przez uznanie sowieckiej strefy wpływów militarnych
i politycznych, osłabieniu autorytetu Stanów Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii wśród ujarzmionych ludów Europy i ukryciu
przed opinią publiczną katastrofalnej porażki polityki mocarstw
anglosaskich w dziedzinie obrony demokratycznych wartości.
Po przekroczeniu granicy Traktatu Ryskiego przez Armię Czerwoną prezes Komitetu Maksymilian Węgrzynek wysłał depeszę do prezydenta Roosevelta,
zwracając jego uwagę na fakt, „
że w tej chwili rozstrzyga się
prawdziwość Karty Atlantyckiej,
która stwierdza, że żadne akty
przemocy nie będą uznane przez
Stany Zjednoczone. Bierność
Ameryki w obliczu oficjalnego
potwierdzenia decyzji Rosji, że
zamierza ona zatrzymać swój
łup zagrabiony do spółki z Hitlerem, może być zrozumiana
przez ludy Europy i Zachodniej
Półkuli jako oznaka aprobaty i
przyjęcia współodpowiedzialności za akt przemocy, skierowany
przez dyktaturę sowiecką przeciw Polsce, pierwszemu członkowi Zjednoczonych Narodów.”
cdn.
Foto: Narodowe
Archiwum Cyfrowe
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DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ za gotówkę
antyki i przedmioty
z likwidacji mieszkań,
502 85 40 90; 22 646 32 67,
ul. Narbutta 23
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

47,4 m2 + garaż - w Piasecznie
sprzedam, 501 943 850,
608 761 877
DO WYNAJĘCIA pokójmieszkanie, 602 651 211

ANGIELSKI, 601 333 707
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, poprawki,
matury, skutecznie,
doświadczenie, 605 783 233

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica
z 1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mieszkanie 67 m2,
ul. Wróbla, blisko metra, 3
pok.,dobra cena 640 tys. zł do
neg., świetny punkt, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok.
c.1.3 mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Pruszków, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej cenie
tylko 2 mln.500 tys zł, 601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840

! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy.
c. 1 mln. z VAT
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2,
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Restauracja 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na
10 lat, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

DOŚWIADCZONEGO
administratora budynku na 1/2
etatu, tel. 502 088 120
FIRMA w Tarczynie zatrudni
osobę do pracy w biurze. Kontakt
od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-12.00 pod numerem
tel. 600 404 293
lub email: dj@jablonowo.pl
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat, 601 778 504
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów,
tel. 696 249 568
ZATRUDNIĘ panią do
sprzątania na osiedlu przy Metrze
Kabaty, tel. 512 058 368

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY mieszkań, glazura,
794 781 765
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

TELEWIZORY, 501 829 771
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

JESTEŚ samotny?
Masz ok. 70 lat
zadzwoń, 508 371 621

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BUDOWA domów, elewacje,
694 401 711
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
MASAŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Praski Blues już w piątek

Kolejna, jubileuszowa XXV
odsłona cyklu koncertowego już w piątek, 19 lipca, godz. 19:00. Tradycyjnie, w sali Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Podskarbińska 2.
Jak na jubileusz przystało,
tym razem Praski Blues rozpocznie prawdziwa Gwiazda! Podziwiać będziemy znakomite, popularne blues - rockowe Power
Trio, w skład którego wchodzą
legendarni muzycy takich grup
jak TSA, Apogeum i innych...
Zespół został założony w 1985
roku przez trzech muzyków zespołu TSA Janusza Niekrasza –

bas, śpiew; Stefana Machela – gitara i Marka Kapłona – perkusja,
oraz znanego gitarzystę i wokalistę blues – rockowego, Jurka
Kaczanowskiego. Założeniem zespołu było granie standardów
muzyki blues - rockowej z przełomu lat 60. i 70. które były podstawą edukacji muzycznej wszystkich członków zespołu. Są to
utwory takich wykonawców jak,
Jimi Hendrix, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Cream, The Doors,
ZZ Top czy The Rolling Stones
oraz wiele innych standardów
muzyki bluesowej i rockowej znanych na całym świecie. Z zespołem grało gościnnie wielu zna-

nych muzyków, takich jak Leszek
Cichoński, Marek Raduli, Jacek
Krzaklewski, Alek Mrożek, Leszek Gołębiowski, Adam Kulisz,
Tomek Kwiatkowski, Zenon
Wawrzynów oraz wielu innych.
Zespół zagrał setki koncertów w
całej Polsce na wielu imprezach
i festiwalach blues-rockowych.
Nieustannie kontynuuje koncepcje grania standardów światowej
muzyki rock-bluesowej włączając także do repertuaru własne
kompozycje. Obecnie występuje w składzie: Janusz Niekrasz –
bas, śpiew (TSA) Zenon Wawrzynów – perkusja (Apogeum,
Nalepa Band) Matt Wester – gitara (Bonhart).
„Backline” na scenie to jak
zwykle perkusja, piec basowy,
piano i dwa wzmacniacze gitarowe. Po koncercie oczywiście planowany jest wielka, otwarta jam session.
Serdecznie zapraszamy muzyków z instrumentami! Wstęp
wolny! Zapowiada się wyjątkowy wieczór...
Mirosław Miroński
Fot. Zbyszek Jędrzejczyk

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Stanisław Ciesielski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Redaktor naczelny – Maciej Petruczenko; Sekretarz redakcji – Łukasz Kondej; Zespół – Tadeusz Porębski, Mirosław Miroński, Wojciech Dąbrowski, Lech Królikowski, Bogusław Lasocki.
Redakcja: 02-7786 Warszawa, ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, sekretarz redakcji: tel. 648-444-332, e-mail: passa@passa.waw.pl, Internet: www.passa.waw.pl.
Biuro Ogłoszeń – Magdalena Jaworska; Dział Reklamy tel. (22) 649-771-665, tel./faks (22) 648-444-000, 605-3364-3396, 607-9925-0001; Marketing i reklama – Grzegorz Przybysz tel. 607-9925-0001
mail: imako @imako.com.pl; Skład i łamanie – Łukasz Kondej;
Wydawca – Agencja reklamowa IMAKO Sp. Jawna, 02-7786 Warszawa. ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, 602-2213 555; e-m
PASSA jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja nie jest zobowiązana do publikacji niezamówionych tekstów.
Druk: AGORA S.A.; Kolportaż – Łukasz Kondej, tel. 605-3364-3397;

16

