WYCHODZI OD 2000 ROKU
ISSN 1640–405X

29 sierpnia 2019

czasopismo bezpłatne

Nr 33 (974)

FOTO BOGUSŁAW LASOCKI

Czyt. str. 10

2

Jak trzymałem telewizję w ręku

O

siemdziesiąta rocznica
pierwszej emisji telewizyjnej w Polsce, świętowana
26 sierpnia, przypomniała mi o
pierwocinach nadawania od 1952
roku regularnego programu tv w
naszym kraju i o stopniowym nasycaniu rynku odbiornikami, co
początkowo następowało bardzo
powoli. W tamtym czasie sama
możliwość posiadania „kina w domu” wydawała się tak fascynująca,
że nikt nie myślał prekursorze telewizyjno-filmowej ery, skromnym
nauczycielu wiejskim, urodzonym
w Rudnikach (dzisiejsza Ukraina),
a wychowanym w Krośnie – Janie
Szczepaniku (1872-1926), którego nazwano „polskim Edisonem”,
chociaż na dobrą sprawę Edison
mógł mu co najwyżej buty czyścić,
jeśli chodzi o skalę wynalazczości.
Całkiem niedawno opublikowaliśmy w „Passie” artykuł dotyczący
pomysłowości tego wybitnego Polaka, który chcąc kontynuować naukę szkolną ruszył z Krosna do
Krakowa piechotą.
odaj pierwszym wynalazkiem, jakiego dokonał
Szczepanik, było fotoelektryczne udoskonalenie maszyny
tkackiej, które znakomicie ułatwiło i przyspieszyło tkanie gobelinów.
Za najbardziej zaawansowane
dzieło tego geniusza technologii
uważa się wszakże skonstruowanie
telektroskopu, urządzenia umożli-
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wiającego przesyłanie ruchomego
obrazu wraz z dźwiękiem na odległość. Był to faktyczny wstęp do
dzisiejszej telewizji. Szczepanik wynalazł też kamerę filmową, barwoczuły papier fotograficzny, stał
się ojcem chrzestnym fotografii kolorowej i dzięki jego pomysłom
przez dziesiątki lat zarabiały fortunę amerykański Kodak i niemiecka Agfa. Już w 1918 polski Edison
wyprodukował pierwszy w historii
kolorowy film (z operacji jamy
brzusznej), wyprzedzając w tej
dziedzinie amerykański Technicolor. Pracował nad konstrukcją samolotu z ruchomymi skrzydłami,
śmigłowca i sterowca, a nawet łodzi podwodnej i to on w zasadzie
wymyślił „telegraf bez drutu”. W
sumie opatentował w Niemczech,
Austrii, Anglii i USA ponad 50 wynalazków.
ak na ironię, najwięcej rozgłosu przyniosło mu skonstruowanie kamizelki kuloodpornej, która uchroniła od
śmierci w zamachu hiszpańskiego
króla Alfonsa XIII. Teraz media łaskawie przypominają, że o talencie
Szczepanika dwukrotnie pisał The
New York Times i że po spotkaniu
w Wiedniu polskim geniuszem zachwycił się amerykański pisarz
Mark Twain, zainspirowany pomysłami prowincjusza z ówczesnej
Galicji, wąsacza w dziewiętnastowiecznym stylu, ojca pięciorga
dzieci w małżeństwie z Wandą Dzikowską, któremu przyszło zakończyć żywot w 1926 roku po przegranej walce z rakiem wątroby.
olskie szkolnictwo, będące od
zawsze systemem nauczania
do dupy, wciąż zmusza
uczniów do zapamiętywania najprzeróżniejszych głupot, głównie
utrwalając wiedzę o tych Polakach
i Polakach, którzy przegrali ważne
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ła, przyszły papież, został najmłodszym biskupem, co władze
PRL chciały przedstawić społeczeństwu jako poniekąd swój własny sukces, przeczący wieściom o
prześladowaniu Kościoła.
o końca 1985 roku liczba
odbiorników telewizyjnych
urosła w Polsce do 85 tysięcy, a program był nadawany, jeśli
dobrze pamiętam, dwa razy w tygodniu od godz. 17.00. Posiadanie
telewizora sprawiło, że w wielu
momentach miewaliśmy inwazję
sąsiadów, pragnących obejrzeć u
nas coś atrakcyjnego. Nigdy nie
zapomnę, jak tłumek takich nieproszonych gości dyszał mi latem
1960 przez dwa tygodnie nad głową, gdyśmy z zapartym tchem
oglądali będącą u nas całkowitą
nowością transmisję z Igrzysk
Olimpijskich w Rzymie. Wahania
napięcia w lokalnej sieci elektrycznej sprawiały, że obraz na Orionie
leciał w dół niczym winda i tylko ja
go umiałem zatrzymać, prostą metodą mechaniczną. Na końcu kija
od szczotki do zamiatania przybiłem otóż gwoździkiem spinacz stosowany do mocowania suszącej się
bielizny, tym spinaczem chwytałem gałkę synchronizacji pionowej,
by – na przekór niewydolnej elektryczności – trzymać ręcznie obraz, który dzięki temu nie skakał.
Metoda była absolutnie niezawodna i nawet mistrz Szczepanik nie
wymyśliłby nic lepszego. Tyle że po
każdej transmisji ręka bolała mnie
jak cholera. Ale do dziś, gdy mówi
się, że ktoś trzyma telewizję w ręku,
to wiem, że to ja byłem niejako prekursorem, choć może w nieco innym znaczeniu, bo przecież trudno
mnie nazywać pre-Kurskim.
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

RYS. PETRO/AUGUST

bitwy dali się zabić lub zachowali
dziewictwo. O faktycznym samouku Szczepaniku państwo nauczycielstwo w ogóle nie uczą, czego dowód dał mój wnuk, który już zbliża się do końca edukacji szkolnej, a
o Szczepaniku nigdy w życiu nawet nie słyszał, bo i tak ze swej kariery uczniowskiej najbardziej zapamięta likwidację gimnazjów pod
dyrekcją pani minister Zalewskiej.
wracając do 80-lecia telewizji w polskim wydaniu, nie
ukrywam, że duży sentyment wiąże mnie z gmachem
przedwojennego Prudentialu, na
którym zainstalowano 16-metrową
antenę, umożliwiającą pierwszy w
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naszym kraju przekaz ruchomego
obrazu na odległość (raptem do
trzech innych punktów w stolicy).
W rejonie tego budynku ostre walki w Powstaniu Warszawskim toczył mój ojciec (pseudo Rebus) i jego druhowie z AK. Nic dziwnego, że
po wojnie właśnie tam najchętniej
chodził na obiady, jakie mu serwowano w tym samym słynnym budynku, będącym już hotelem Warszawa, nomen omen przy placu Powstańców Warszawy. Czasem ojcu nie starczało do rachunku. Trzeba było dowozić brakującą kasę i
dobrze, że o tym nie informowała
całego kraju Telewizji Polska, mająca tuż obok swoją kwaterę głów-

ną, z której do dzisiaj nadaje wiadomości TVP Info.
dy 7 stycznia 1958 ojciec
przywiózł nagle do domu
nasz pierwszy telewizor,
najbardziej wtedy luksusowej
marki Orion (produkcja węgierska) z rekordowo dużym na owe
czasy, bo aż 17-calowem ekranem,
życie całej rodziny zmieniło się
diametralnie. Bo nie tylko zyskaliśmy „radio z lufcikiem”, jak mawiał warszawski satyryk Wiech,
ale najprawdziwsze okno na
świat. Największą atrakcją były
wiadomości ze świata. I wtedy
właśnie dowiedzieliśmy się z reżimowej telewizji, że Karol Wojty-
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Powstaje jeden z najnowocześniejszych obiektów w Warszawie!

Centrum Kultury przy KEN
magało to stworzenia nowej dokumentacji technologii sceny, z
uwzględnieniem najnowszych
rozwiązań. Stara dokumentacja
miała ponad 10 lat i nie odpowiadała wymogom dnia dzisiejszego. Pozyskanie dodatkowych
środków na ten cel nie było łatwe, ale dzięki przychylności prezydenta Rafała Trzaskowskiego
zakończyło się sukcesem. Zapewniam że efekt końcowy przekroczy oczekiwania mieszkańców –
mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. – Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wymaga
zmiany w harmonogramie prac.
Uważam jednak, że warto poczekać, bo ten budynek będzie
służył mieszkańcom naszej dzielnicy przez dziesiątki lat. Zgodnie z naszym harmonogramem,
Ursynowskie Centrum Kultury
rozpocznie pracę późną wiosną
przyszłego roku – dodaje.
Powstaje obiekt przyszłości - trwa budowa Ursynowskiego Centrum Kultury. Jak poinformował
Urząd Dzielnicy Ursynów,
dzięki staraniom władz
dzielnicy, decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego, w styczniu przekazano dodatkowe środki
pozwalające na wykonanie nowoczesnej technologii sceny.
W I połowie września zostanie ogłoszone postępowanie na
wybór dostawcy technologii sceny. Wprowadzenie zmodernizowanej technologii sceny wiąże
się koniecznością zakończenia
prac budowlanych przez gene-

ralnego wykonawcę przed instalacją nagłośnienia i oświetlenia
(wykonawcy w ramach robót dodatkowych, zostanie zlecone także wykonanie konstrukcji stalowych, na których zostaną
umieszczone elementy oświetlenia i nagłośnienia) – tłumaczą
ursynowscy urzędnicy. Po wykonaniu tych prac zostaną wybrani
kolejni wykonawcy – zakres prac
będzie obejmował wyposażenie
budynku oraz montaż foteli w
sali widowiskowo- teatralnej.
– Na Ursynowie powstanie jedna z najnowocześniejszych placówek kultury w Warszawie. Zamierzeniem jest, aby obiekt był w
stanie czasowo zastąpić dowolną
warszawską scenę teatralną. Wy-

Budżet Obywatelski – teraz czas na głosowanie!
Rozpatrzyliśmy odwołania i możemy ogłosić ostateczne wyniki weryfikacji
projektów Budżetu Obywatelskiego – informują
ursynowscy urzędnicy. W
tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 122 ursynowskich
pomysłów.
W dniach 6 – 23 września
2019 r. można wybrać: do 15 ursynowskich projektów i do 10

ogólnomiejskich. Rezultaty głosowania na pomysły mieszkańców poznamy 3 października.
Budżet Obywatelski na rok
2020 na Ursynowie w liczbach:
– 209 zgłoszonych pomysłów
– 7 przeniesionych z poziomu
dzielnicowego na ogólnomiejski
(ze względu na zakres projektu)
– 202 projekty poddane ocenie formalnej i merytorycznej
– 13 pomysłów wycofanych
przez projektodawców

– 10 projektów zweryfikowanych negatywnie ze względów formalnych (brak list poparcia, niewłaściwa liczba podpisów)
– 57 ocenionych negatywnie
pod względem merytorycznym
– 30 odwołań od negatywnej
oceny
– 7 odwołań rozpatrzonych
pozytywnie
– 122 dopuszczonych do głosowania
Więcej informacji na stronie
internetowej www.ursynow.pl.
– Kolejny etap tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego
za nami. Cieszę się, że w wyniku
odwołań jeszcze 7 projektów zostało ocenionych pozytywnie.
Jesteśmy na podium pod względem liczby pomysłów mieszkańców dopuszczonych do głosowania. Zapraszam wszystkich
do głosowana, które startuje już

6 września – mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Jak głosować?
Każdy bez względu na wiek i
adres może zdecydować jakie
projekty Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Głosować mogą nawet dzieci i wszyscy mieszkańcy
stolicy bez warszawskiego meldunku. Jak to zrobić? Na dwa
sposoby:
- papierowo – wypełniając kartę do głosowania i osobiście przynosząc do Urzędu – trzeba mieć
ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
- elektronicznie za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl – nie
trzeba posiadać własnego adresu mailowego, można skorzystać z poczty elektronicznej kogoś innego.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza na dzielnicowe
obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
które rozpoczną się na terenie Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
dniu 1 września o godz.
18.00.
– W tym roku obchodzimy 80.
Rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Jak co roku przygotowaliśmy uroczystości związane z tym wydarzeniem. Ursynów pamięta o bohaterach i
ofiarach tej tragicznej dla całego
świata wojny. Zachęcam do
chwili zadumy w tym dniu oraz
do udziału w wydarzeniach,
które dla Was przygotowaliśmy–

mówi zastępca burmistrza Klau- stąpią: Olgierd Łukaszewicz – werbel, Jolanta Fijałkowska –
diusz Ostrowski.
recytacje, Joanna Okoń – prowadzenie.Zakończenie uroProgram przedsięwzięcia, skrzypce, Michał Niedziałek – czystości ok. godz.19.40.
współorganizowanego przez
Urząd Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy i Parafię przewiduje:
godz. 18.00 – msza św. w intencji Ojczyzny i poległych w II
wojnie światowej w kościele pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła
przy ul. Szumiącej 5
godz. 18.45 – przejście na pobliski cmentarz przy ul. Łagiewnickiej (w rejon kwater żołnierskich)
godz. 19.00 – złożenie kwiatów, zapalenie zniczy
godz. 19.20 – okolicznościowy program słowno-muzyczny
pt. „Z głową na karabinie”. Wy-

Kibicuj w Biegu Lotnika!
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu
Powietrznego oraz Fundacja Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303 zapraszają wszystkich mieszkańców Ursynowa do udziału w Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się 31 sierpnia 2019
r. w pobliżu Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego przy ul. Leśnej, w Lesie Kabackim. W
trakcie pikniku odbędzie się Bieg Lotnika na dwóch dystansach:
6 km i 11 km. Start o godz. 11:00.
Rozgrywający się w pięknej scenerii bieg, będzie upamiętniać
lotników kampanii wrześniowej. Jest to również świetna okazja
do aktywnego spędzenia czasu wśród pasjonatów sportu oraz byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. Na uczestników i zaproszonych gości czeka wiele atrakcji, takich jak występy zespołów muzycznych, pokaz motocykli, namioty wystawowe partnerów biegu oraz wiele atrakcji dla dzieci. Dodatkowe informacje
na temat biegu znajdują się na stronie: www.bieglotnika.waw.pl.
Limit miejsc dla uczestników został już wyczerpany.

Bezpłatny kurs z pierwszej
pomocy pediatrycznej!
Kurs adresowany jest do osób sprawujących funkcję rodzicielską, opiekuńczą i wychowawczą. Poprowadzi go, z wykorzystaniem nowoczesnych i różnorodnych akcesoriów szkoleniowych
wykwalifikowany ratownik. Zajęcia podzielone na część teoretyczną i praktyczną odbędą się w wybrane soboty i niedziele.
Tematyka kursów z pierwszej pomocy pediatrycznej:
Część teoretyczna:
– emocjonalne aspekty pomagania dzieciom i niemowlętom,
– aspekty psychologiczne i prawne,
– schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,
– jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
– jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,
– najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji.
Ćwiczenia praktyczne:
– postępowanie w przypadku zadławienia,
– udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR na fantomie,
– postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,
– tamowanie krwotoków,
– posługiwanie się AED (automatycznym defibrylatorem).
Projekt kurs z pierwszej pomocy pediatrycznej realizowany jest
z budżetu partycypacyjnego, dzięki poparciu 1 786 osób.
Jak się zapisać?
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka. Zapisz się już dziś !
Zadzwonisz i usłyszysz, że nie ma wolnych miejsc? Zapisz się
na listę. W przypadku zwolnienia miejsca na kurs, natychmiast
do Ciebie zadzwonimy.
Kontakt: Tel. 789-384-173
www.fundacjaverita.pl
dorota.kardel@fundacjaverita.pl
marek.swaczyna@fundacjaverita.pl

Wracają seanse dla dzieci
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na kolejną odsłonę seansów filmowych dla dzieci z budżetu partycypacyjnego. Jak
zwykle obowiązują bezpłatne karty wstępu – zostanie przeprowadzone losowane spośród e-mailowych zgłoszeń. Najbliższa
projekcja odbędzie się 5 września o godz. 18.00. Tym razem
w Multikinie Ursynów będzie można zobaczyć film KRÓL LEW
(USA, 2019), reż. Jon Favreau.
Jak zdobyć kartę wstępu na film?
Aby wziąć udział w losowaniu dwóch jednoosobowych kart
wstępu na film KRÓL LEW, w terminie 30 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA wyślij zgłoszenie na adres: kino.kultura@ursynow.pl
W tytule e-maila wpisz KRÓL LEW oraz swoje NAZWISKO
i IMIĘ.
Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie wylosowane, 2 września
otrzymasz e-mail z informacją o terminach odbioru kart wstępu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Karty odbierzesz na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli nie możesz
przyjść osobiście, upoważnij pisemnie do odbioru inną pełnoletnią osobę.
Nie zostałeś wylosowany? 4 września sprawdź, ile kart nie zostało odebranych – informacja dostępna w Informacji Głównej
Urzędu Dzielnicy Ursynów od godz. 10.00. Nieodebrane karty
wstępu zostaną rozdane 4 września od godz. 16.00 w Urzędzie
Dzielnicy.

Kino na kopie Cwila
W ramach cyklu URSYNOWSKIE LATO FILMOWE Urząd
Dzielnicy Ursynów zapraszamy do Parku im. R. Kozłowskiego
(Kopa Cwila) na film: GREEN BOOK (USA, 2018. Reż. Peter Farrelly). Projekcja odbędzie się w czwartek (29 sierpnia) – start o
godzinie 21.15. Wstęp wolny.
Podczas seansu plenerowy widzowie poznają historię drobnego cwaniaczka z Bronxu, który z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia,
po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich
wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

W sobotę oddaj krew!
W dniu 31 sierpnia (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. W tym roku można jeszcze oddawać krew w następujących terminach:
28 września, 26 października, 30 listopada.
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Bezpieczna droga do szkoły

Nauczyciel potrzebny od zaraz!
Trwa kolejna odsłona kampanii „Praca
szuka nauczyciela”. We wrześniu w warszawskich szkołach i przedszkolach będziemy mieli prawie 3,9 tys. wolnych
etatów. To efekt reformy oświaty przeprowadzonej przez obecny rząd.
W stołecznych szkołach, przedszkolach i innych
placówkach oświatowych pracuje obecnie 30 tysięcy nauczycieli. Kadra jest dobra i doświadczona, ale się starzeje – tylko 4,5 tys. nauczycieli jest
przed trzydziestką. Stażyści to zaledwie 5,8 procent, 40 procent stanowią nauczyciele dyplomowani, zaś po 27 procent nauczyciele mianowani i
kontraktowi.
– Szacujemy, że w Warszawie będziemy mieli
prawie cztery tysiące wakatów. To efekt „deformy”
oświaty, czyli wprowadzenia do pierwszych klas
szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika
uczniów. Studenci, nawet po ukończeniu wydziałów pedagogiki, nie chcą wiązać swojej karierę
zawodowej z nauczaniem w szkołach i przedszkolach, a rząd nie ma im nic do zaoferowania – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Chcemy zachęcić młodych ludzi do pracy w
warszawskich szkołach i przedszkolach, dlatego
wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli stażystów i mianowanych, a teraz oferujemy im atrakcyjne, bezpłatne szkolenia.
W tym roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono w stolicy aż 16 mln złotych.
Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole mogą
skorzystać z ponad 880 godzin bezpłatnych szkoleń i warsztatów finansowanych z budżetu miasta.
WCIES prowadzi darmowe szkolenia dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej.
Organizowane są także bezpłatne kursy wspomagające warsztat metodyczny dla pracowników
uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami. Informacje o możliwych miejscach pracy i zapotrzebowaniu na nauczycieli w poszczególnych
placówkach można znaleźć w Banku Rezerw Kadrowych na stronie WCiES.

„Deforma” edukacji wprowadziła chaos do stołecznych szkół. Brakuje stabilnej kadry nauczycielskiej (m. in. nauczyciele „objazdowi”), drastycznie wzrosła liczba wakatów. W warszawskich placówkach oświatowych może zabraknąć
prawie 4 tys. nauczycieli: m. in. 1,7 tys. w szkołach
podstawowych i 1,4 tys. w szkołach ponadpodstawowych, blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i
400 pedagogów specjalnych. Brakuje wykładowców języka polskiego i angielskiego, matematyki,
historii, geografii, biologii, fizyki i chemii, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela, to głównie rząd
odpowiada za wynagrodzenia nauczycieli. Subwencja jest za niska – Warszawa wydaje na edukację prawie 4,5 mld zł rocznie, a subwencja
oświatowa to niecałe 2 mld, brakuje ponad 800
mln zł na pensje dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Resztę musi dołożyć samorząd.
Zgodnie z obietnicą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w tym roku wprowadzono
podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli. Na ten cel przeznaczono 39 mln zł. To
250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami. Wszystko po to, by przyciągnąć do pracy w
szkołach absolwentów uczelni i zatrzymać w nich
obecnie pracujących. Podwyżki objęły 9,6 tysiąca
nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Od września 2018 roku zapewniono podwyżki
wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów
szkół. Pensje warszawskich nauczycieli od 2006 r.
wzrosły średnio o 59 proc. (2006 – 3191 zł, 2018
– 5073 zł).
Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio 600 zł miesięcznie
(dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet
1200 zł). Od września dodatki dla wychowawców warszawskich szkół wzrosły do 380 zł, a pensja dyrektorów średnio o 1000 zł.
Ewa Rogala

Droga do szkoły musi być
bezpieczna. “Zebry” mają
być odmalowane, znaki
informujące kierowców o
bliskości szkoły - dobrze
widoczne, a nawierzchnia, po której będą szły
dzieci - nieuszkodzona.
Trwają sierpniowe kontrole otoczenia kilkuset
stołecznych szkół.
Czytelność i prawidłowość
oznakowania drogowego ze
szczególnym uwzględnieniem
przejść dla pieszych, stan barier
ochronnych uniemożliwiających
dziecku wybiegnięcie na jezdnię, stan nawierzchni chodników w pobliżu szkół – takie miedzy innymi elementy podlegają
weryfikacji strażników. Działania prowadzone są we wszystkich dzielnicach i dotyczą otoczenia kilkuset stołecznych placówek oświatowych.
– Kontrole są drobiazgowe, a
funkcjonariusze zwracają uwagę na wiele elementów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły.
Ważne jest na przykład, czy
przejścia dla pieszych są dobrze
widoczne, odmalowane, czy
znaki potocznie zwane Agatkami (T-27), mające na celu zwrócenie uwagi kierowców na możliwe spotkanie w tym miejscu
na drodze dzieci i związaną z
tym konieczność zachowania
szczególnej uwagi i koncentracji, są dobrze widoczne, czytelne, nieprzekręcone (co się czasem zdarza) w drugą stronę.
Zdarza się też czasami, że konieczne jest odsłonięcie znaków,
które zostały zasłonięte przez li-

ście i gałęzie albo celowo zniszczone przez wandali – wyjaśnia
Maciej Świątek, naczelnik VI
Oddziału Terenowego Straży
Miejskiej m. st. Warszawy.
W każdym przypadku, kiedy
stwierdzane są nieprawidłowości, strażnicy powiadamiają zarządcę terenu, w którego gestii
leży usunięcie usterek.
Działania prowadzone w rejonie szkół nie zakończą się na
sierpniowych kontrolach. Strażnicy miejscy z patroli szkolnych
przez cały rok będą pracować w
rejonie placówek oświatowych,
dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju nieprawidłowości i zagrożeń,
w tym zaniedbań w infrastrukturze przyszkolnej.
Dodatkowo, wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem,
funkcjonariusze straży miejskiej
będą pomagać uczniom bez-

piecznie przechodzić przez najbardziej zagrożone zdarzeniami
drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu
szkół. Obecność funkcjonariuszy w pobliżu wytypowanych
wspólnie z policją przejść i
skrzyżowań ma poprawić bezpieczeństwo. Oprócz tego strażnicy udzielać będą idącym do
szkoły dzieciom praktycznych
rad i wskazówek, przypomną
zasady prawidłowego przechodzenia przez tzw. zebrę. Celem
tych wzmożonych działań prewencyjnych będzie minimalizowanie zagrożeń, jakie mogą
spotkać dzieci w drodze do
szkoły oraz zadbanie o to, aby
uczniowie, zwłaszcza ci najmłodsi, utrwalili sobie nawyk
prawidłowego i bezpiecznego
poruszania się po ulicach dużego miasta.
Referat Prasowy Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y

Warszawę odwiedziło 10 milionów turystów!

Wakacje dobiegają końca, autobusy wracają...
Do szkół wracają uczniowie, kończy się też sezon
urlopowy, dlatego od początku września Warszawski Transport Publiczny rusza z większą
mocą. Co się zmieni? Jakie
udogodnienia zostały
przygotowane dla mieszkańców?
W wakacje pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego podróżuje mniej pasażerów, dlatego na ulice wyjeżdża
mniej autobusów i tramwajów.
We wrześniu pasażerowie wracają, dlatego od poniedziałku, 2
września, zmienią się rozkłady linii: 104, 105, 107, 108, 109, 110,
118, 119, 128, 131, 141, 150,
152, 154, 155, 162, 166, 170,
171, 172, 173, 178, 179, 182,
183, 186, 188, 190, 191, 192,
193, 194, 196, 210, 211, 250,
338, 340, 503, 504, 507, 511,
516, 517, 518, 520, 521, 523, E1, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713,
714, 719, 723, 724, 727, 731,
735, 739, 742, 750 i L20.
Linie: 195, 196, 201, 228,
249, 256 i 501 z powrotem zaczną kursować w dni wolne (od
weekendu, 7-8 września), a linie: 122 oraz 201 wrócą na trasy podstawowe.

Na ulice wyjadą też linie: 304,
308, 320, 323, 339, 379 i 412.
Zmiany obejmą również pociągi
metra, które w godzinach szczytu na linii M1 będą jeździły co
2:20 minuty, a na linii M2 z częstotliwością co 2:50 minuty - teraz jest to, odpowiednio, 2:50
oraz 3:30 minuty.

Do harmonogramu przedwakacyjnego wrócą tramwaje. Będą kursowały ze zwiększonymi
częstotliwościami. Tramwaje linii: 1, 9, 17, 33 (tzw. magistralnych), przecinających na swojej
trasie niemal całe miasto oraz linii 2 i 31 - w godzinach szczytu
będą podjeżdżały na przystanki
co cztery minuty.
Pozostałe linie tramwajowe:
3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35

oraz 41 będą kursowały co osiem
minut – z jednym zastrzeżeniem
– kursy wariantowe linii 24 Koło – Pl. Narutowicza zmienią częstotliwość z 20 na 16 minut.
Dodatkowo zmienią się trasy
linii: 202, 211, 214, 220, 228,
304, 328, 334 – szczegóły można sprawdzić na stronie
www.nowa.wtp.waw.pl. W wybranych kursach zlikwidowane
zostaną podjazdy linii 741 do
oczyszczalni Czajka – zastąpią
je w wybranych kursach podjazdy linii 900.
Zaczyna się rok szkolny, więc
ułatwienia czekają również na
uczniów. Wielu w drodze do
szkoły wybiera pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego, zwłaszcza że od 2017 roku, dzięki decyzji warszawskich
radnych, uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w
stolicy lub uczą się na jej terenie
mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na podstawie Karty Ucznia.
Od początku nowego roku
szkolnego wracają kursy lub podjazdy pod szkoły autobusów następujących linii: 115, 120, 121,
153, 162, 163, 164, 211, 213,
326, 401, 411, 504, 519, 522.
To m a s z Ku n e r t

W 2018 roku liczba przyjazdów turystycznych do Warszawy przekroczyła po
raz pierwszy 10 milionów. Padł również
rekord popularności naszego miasta
wśród turystów z jednego kraju – zanotowano aż 385 tys. przyjazdów z Wielkiej Brytanii.
Zaraz za turystami z Wysp uplasowali się Amerykanie (278 tys. przyjazdów), a na trzecim miejscu
znaleźli się Niemcy (237 tys.) Przyjeżdżających do
Warszawy tylko na jeden dzień było 13,7 miliona.
Dane za 2018 rok opublikowało właśnie Stołeczne Biuro Turystyki w raporcie „Turystyka w Warszawie”.
- Cieszy nas, że Warszawa budzi coraz większe
zainteresowanie turystów z Europy i świata – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. – Nasze
miasto ma dużo do zaoferowania, zarówno tym,
którzy przyjeżdżają tu w celach turystycznych,
jak i biznesowych.
Turyści najczęściej przyjeżdżali zwiedzać zabytki, wypoczywać oraz odwiedzać krewnych i
znajomych. Największą popularnością cieszyły
się Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Coraz chętniej
turyści udają się także poza ścisłe centrum miasta,
aby odkrywać lokalne klimaty, autentyczne historie i oryginalne smaki dzielnic stolicy.
Warszawa jest także celem podróży ze względu
na organizowane w niej liczne festiwale, koncerty światowej sławy gwiazd i wydarzenia sportowe.
Na odkrywanie i korzystanie z jej atrakcji turyści

w zeszłym roku przeznaczali średnio 4,4 dnia,
deklarując przy tym wydatki rzędu 730 zł na osobę podczas jednorazowego pobytu.
Warszawa, będąc największym i najważniejszym miejscem wydarzeń naukowych i biznesowych, jest liderem turystyki MICE w Polsce. W
stolicy odbywa się rekordowa w skali kraju liczba
kongresów, konferencji, targów i zjazdów motywacyjnych – w 2018 roku było ich 13,5 tys.
W 2018 r. w stolicy zostało zorganizowanych 76
spotkań międzynarodowych stowarzyszeń (odbywających się cyklicznie, skupiających minimum
50 uczestników oraz migrujących pomiędzy co
najmniej trzema krajami), co dało stolicy 29. miejsce na świecie w rankingu najważniejszego międzynarodowego stowarzyszenia rynku kongresowego – ICCA (International Congress and Convention Association).
Dynamicznie rozwijającą się Warszawę turyści postrzegają jako miasto interesujące i pełne
zabytków, z dobrze funkcjonującą komunikacją
miejską, a jej mieszkańców uznają za niezwykle
przyjaznych. Atrakcyjność miasta oceniają w dziesięciopunktowej skali na 8,8, a skłonność do polecenia wizyty w Warszawie oraz chęć ponownego przyjazdu do miasta – na ponad 9.
Wraz z rozwojem turystyki, zarówno biznesowej, jak i wypoczynkowej, rośnie cała branża turystyczna, w tym hotelarska. Warszawa dysponuje 600 obiektami noclegowymi, w tym prawie
setką hoteli. W 2018 r. przybyło w stolicy niemal
6 000 miejsc noclegowych, w tym ponad 2 700 w
Maria Schicht
hotelach.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Rodzinne ćwiczenia
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach jogi,
tai chi, nordic walking i na siłowni realizowanych w ramach projektu „Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich” w
ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich to bezpłatne zajęcia dla mieszkańców, które odbywają się w plenerze od 11
maja do 19 października 2019 r., zgodnie z harmonogramem:
- pierwsza sobota miesiąca – zajęcia z jogi
- druga sobota miesiąca – zajęcia z tai-chi
- trzecia sobota miesiąca – zajęcia z nordic walking
- czwarta i piąta sobota miesiąca – zajęcia na siłowni plenerowej
Zajęcia odbywają się w centrum osiedla Stegny Północ u
wylotu ulic Soczi, Batumi i Kaukaskiej obok placu zabaw dla
dzieci i siłowni plenerowej. Telefon: 600 336 015

Kino plenerowe na Sielcach
W Parku Sieleckim (teren zielony Parku Sieleckiego pomiędzy murem parafii św. Kazimierza a kanałem wodnym) odbędzie się ostatni pokaz filmów oscarowych. 31 sierpnia o godz.
21.00 będzie można obejrzeć film „Król rozrywki”. Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Fundacja
Rozwoju Kinematografii.

Letnie Koncerty
Zapraszamy na ostatni koncert w ramach Letnich Koncertów
Promenadowych w Parku Morskie Oko – przed Pałacem Szustra o godz. 12:00. 1 września – Warsaw Camerata „Klasycznie!”
W programie utwory W. A. Mozarta, J. Pachelbela, G. F. Haendla.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

Mokotów śpiewa
We wtorkowe wieczory 3.09, 10.09, 24.09, na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej, w godzinach 18:00
– 19:00 odbędą się koncerty na gitarę i skrzypce w wykonaniu
Anny Starowicz i Tomasza Borucha oraz wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. W przypadku deszczowej pogody koncerty odbędą się w Dorożkarni.
Kopiec Powstania Warszawskiego to miejsce niezwykłe. Powstał w latach 1946-48 z gruzów zniszczonej stolicy; spalonych i
nasiąkniętych krwią. Nigdzie w Warszawie nie ma tak symbolicznego i namacalnego śladu dramatycznej historii tamtych lat jak
na Mokotowie. Wzgórze wysokości ponad 120 m. n.p.m., porośnięte trawą i drzewami kryje w sobie „wnętrzności” stolicy niemal zrównanej z ziemią, Miasta – Bohatera, które jak Feniks odrodziło się z popiołów. W tym właśnie miejscu, w sierpniowe wieczory obok ogromnego, górującego nad Mokotowem symbolu Polski Walczącej - kotwicy autorstwa Eugeniusza Ajewskiego „Kotwy”
– Powstańca z Pułku AK „Baszta” odbywać się będą koncerty na
skrzypce i gitarę. Dwoje artystów – Anna Starowicz – skrzypaczka i muzykolożka, związana z kręgiem piosenki poetyckiej oraz
Tomasz Boruch – gitarzysta, multiinstrumentalista i kompozytor,
stworzą niepowtarzalny klimat do wspólnego śpiewania powstańczych piosenek przy płonącym „Ognisku pamięci”.
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Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola

Rok szkolny 2019/2020 w Gminie Lesznowola
socjalno – sanitarne, sala ćwiczeń,
szatnie, świetlica sołecka oraz zewnętrzne place zabaw.
rzecią z zaplanowanych
inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Nowej Iwicznej. Szkoła wzbogaci się o nowy segment, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia dydaktyczne, stołówka oraz sala gimnastyczna.
Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020 r., by uczniowie
z dniem 1 września 2020 r. mogli
rozpocząć w tych placówkach naukę. Łączny koszt inwestycji to
ponad 70 mln. zł. Ich realizacja
zapewni wysoki standard świadczonych przez gminę usług edukacyjnych.
mina Lesznowola od
wielu już lat przykłada
ogromną wagę do jakości kształcenia i wychowania w

T

G

ZSP w Lesznowoli-n
nowy budynek przy ulicy Sportowej. Obiekt do użytkowania od 2 września/Foto Karolina Sobolewska

Szkoła przy ulicy Sportowej – jedna z sal lekcyjnych/Foto Karolina Sobolewska
Już za kilka dni, w poniedziałek 2 września, lesznowolskie szkoły i placówki
oświatowe rozbrzmiewać
zaczną gwarem uczniów,
którzy po dwumiesięcznym
wypoczynku wypełnią szkoły i przedszkola, by przez
następne 10 miesięcy zdobywać wiedzę pod kierunkiem swoich nauczycieli i
wychowawców, uczyć się i
bawić.
roku
szkolnym
2019/2020 w Gminie
Lesznowola funkcjonować będzie 5 publicznych szkół
podstawowych, do których

W

uczęszczać będzie prawie 7 tys.
uczniów w 190 oddziałach. W
gminnych szkołach i placówkach
oświatowych w nowym roku
szkolnym zatrudnionych zostało
713 nauczycieli oraz 335 pracowników administracji i obsługi.
Ważnym zadaniem gminy jest zapewnienie opieki przedszkolnej
dla wszystkich dzieci w wieku 3 –
6 lat. Pięć publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola,
obejmie opieką 540 dzieci w 26
oddziałach. Wszystkie dzieciaki
w wieku przedszkolnym, których
rodzice wyrazili taką potrzebę,
znalazły miejsce w gminnych pla-

cówkach przedszkolnych. Było to
możliwe dzięki ogłoszonemu
przez panią wójt Gminy Lesznowola otwartemu konkursowi dla
niepublicznych przedszkoli, w wyniku którego udało się pozyskać
50 dodatkowych miejsc dla lesznowolskich przedszkolaków.
minny system oświatowy, to również szkoły i
placówki niepubliczne.
Na terenie Gminy Lesznowola w
roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będzie 7 niepublicznych
szkół podstawowych oraz 22 niepubliczne przedszkola. Zgodnie z
prawem oświatowym samorząd
Gminy Lesznowola ze środków

G

kuchennych. Wykonane zostały
również naprawy obróbek blacharskich na dachach obiektów
oświatowych. Także tereny wokół szkół i placówek oświatowych
zostały poddane pracom porządkowym. Łącznie na ten cel wydatkowano środki finansowe z
budżetu gminy w wysokości 380
tys. zł. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesznowoli odczują wyraźną poprawę warunków nauki,
własnych przeznacza co miesiąc gdyż szkoła ta od nowego roku
895,67 zł na każde dziecko szkolnego będzie dysponowała
uczęszczające do niepublicznego dodatkowym obiektem, zlokaliprzedszkola. W 2019 r. na ten cel
wydatkowane będą środki finansowe z budżetu Gminy Lesznowola w wysokości 12 mln. zł.
kres wakacji, to z jednej strony czas zasłużonego wypoczynku dla
uczniów i ich nauczycieli, z drugiej zaś okres wytężonych prac
remontowych. Prace te to głównie
malowanie pomieszczeń dydaktycznych i innych pomieszczeń
szkolno - przedszkolnych, modernizacja szkolnych i przedszkolnych stołówek, czy pomieszczeń

zowanym przy ul. Sportowej. W
dniu 2 września naukę tam rozpocznie około 260 dzieci z klas I
– II w 11 oddziałach.
prócz prac remontowych kontynuowane są
trzy inwestycje bardzo
ważne dla lesznowolskiej oświaty.
Pierwsza z nich to budowa szkoły
podstawowej w Zamieniu. W tym
nowoczesnym obiekcie zlokalizowana będzie ośmioklasowa szkołą podstawowa oraz oddziały
przedszkolne. Nowa szkoła będzie
mieć 29 sal lekcyjnych, dwie świe-

O

tlice, bibliotekę, dwusektorową
salę gimnastyczną z zapleczem
sanitarnym, siłownię, salę fitness
oraz salę gimnastyki korekcyjnej.
Obiekt o łącznej powierzchni ponad 8 tys. mkw. będzie posiadał
również wielofunkcyjną aulę oraz
kuchnię z jadalnią.
ruga inwestycja to budowa gminnego przedszkola w Wólce Kosowskiej. W obiekcie tym przeznaczonym dla 200 przedszkolaków zlokalizowanych zostanie 8 sal dydaktycznych, kuchnia, zaplecze

D

O

Rozbudowa SP w Nowej Iwicznej/Foto Anna Niezabitowska

szkołach oraz placówkach oświatowych, dla których jest organem
prowadzącym. Wymiernym tego
efektem są nie tylko wyniki zewnętrznych egzaminów, które lokują nasze szkoły w czołówce najlepszych szkół w kraju, ale i
ogromne zainteresowanie rodziców, którzy podejmując decyzję o
zamieszkaniu w Gminie Lesznowola, kierują się jakością lokalnego systemu oświatowego.
ajbliższe lata to dla
Lesznowoli
szereg
oświatowych wyzwań,
zarówno tych inwestycyjnych, jak
i organizacyjnych. Biorąc jednak
pod uwagę wieloletnią dbałość
samorządu Gminy Lesznowola o
wysoki poziom edukacji, możemy być spokojni o ich realizację.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych
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Co, gdzie, kiedy?

Mini informator mieszkańca
30 sierpnia, piątek – termin składania prac w konkursie literackim organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Szczegóły na stronie internetowej GOK – www.gok-lesznowola.pl
31 sierpnia – termin składania wniosków o oszacowanie szkód
w uprawach rolnych spowodowanych lipcową suszą. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl oraz w
Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Urząd Gminy Lesznowola, pok. 103. Zgłoszenia osobiste w urzędzie do piątku 30
sierpnia.
31 sierpnia, sobota – Nocne Zawody Wędkarskie w Łazach.
Staw rekreacyjno -wędkarski ul. Wirażowa w Łazach II, godz.
21.00. Informacje i zapisy pod nr tel. 513 696 267
31 sierpnia, sobota – Iwiczański Targ Pyszności. Kolejna edycja
ekologicznego targu spożywczo - rękodzielniczego w Nowej Iwicznej. Teren zielony przy Szkole Podstawowej (ul. Krasickiego 56),
godz. 9.00-13.00
31 sierpnia, sobota – „Pieczenie Ziemniaka” w Lesznowoli. Rodzinny festyn sołecki w Lesznowoli przy ul. Dworkowej. W programie m.in. teatrzyk dla dzieci, Bieg po Ziemniaka, koncert zespołu “Pasjonat” i mnóstwo pieczonych ziemniaków. Początek imprezy o godz. 15.00.
3 września, worek - „Queen akustycznie”. Koncert zespołu SilkQueen Trio odbędzie się o godz. 19.00 w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Uwaga – impreza
biletowana, informacje pod nr tel. (22) 757 92 09.
7 września, sobota – rodzinny piknik sołecki „Stefanowo żegna lato”. Plac zabaw w Stefanowie (róg ul. Granicznej i Malinowej), godz. 15.00. W programie mnóstwo atrakcji dla dzieci i zabawa taneczna.
7 września, sobota – Narodowe Czytanie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Gminna Biblioteka Publiczna w
Magdalence przy ul. Lipowej 28, godz. 15.00. W tym roku cala Polska czyta nowele polskie. Uwaga – można się zgłosić do czytania
lektur. Więcej na www.bp-lesznowola.pl.
7 września, sobota – IV Spot Nowa Iwiczna Classic Car. Cyklicznie organizowana wystawa pojazdów klasycznych, modyfikowanych oraz motocykli. Mysiadło, teren Eko Mysiadło przy ul. Osiedlowej 2, początek o godz. 16.00.
8 września, niedziela – rodzinny piknik strażacki w Mrokowie
„Strażacy po pracy zapraszają” . Teren przy OSP Mroków, ul. Marii Swiątkiewicz, początek o godz. 14.00. W programie m.in. słynna loteria fantowa, teatrzyk dla dzieci, prezentacja strażackich
wozów bojowych i przegląd zespołów disco polo!
8 września, niedziela – Dożynki w Podolszynie. Dożynki rozpoczną się uroczystą mszą św. w kościele w Dawidach Bankowych o
godz. 12.30. O godz. 15.30 organizatorzy zapraszają na piknik na
boisku przy ul. Polnej w Podolszynie.
11 września, środa – bezpłatna mammografia. Mammobus będzie czekał na pacjentki przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Lesznowoli (ul. Szkolna 8) w godz. 9.00-17.00. Badanie wykonuje Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka.
14 września, sobota - warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży „Zbuduj zagadkę”. Filia GOK w Mysiadle przy ul. Topolowej 2,
godz. 11.00-13.00. Wstęp płatny i na zapisy. Informacje pod nr tel.
(22) 757 92 09, 504 192 208.
14 września, sobota – Sąsiedzka Garażówka w Lesznowoli. Parking przy Urzędzie Gminy Lesznowola, godz. 11.00-16.00. Mieszkańców zachęcamy do przewietrzenia swoich szaf, piwnic, strychów oraz pawlaczy i wystawienia niepotrzebnych rzeczy na organizowanej po raz drugi lesznowolskiej “Garażówce”. Sprzedającym
zapewniamy stoiska. Informacje na stronie internetowej urzędu
www.lesznowola.pl, zgłoszenia: imprezy@lesznowola.pl. Uwaga – impreza nie jest adresowana do osób zawodowo zajmujących się handlem.
Urząd Gminy Lesznowola

SP Łazy – budynek przy ulicy Łączności

Budowa Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej/Foto Anna Niezabitowska

Stolica oczami mieszkańców

Wyniki Barometru
Warszawskiego
Warszawiacy lubią mieszkać w stolicy – doceniają
w niej czystość, edukację,
zieleń, jakość obsługi w
urzędach, bogatą ofertą
kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Chętnie korzystają z komunikacji miejskiej oraz czują się bezpiecznie w swoim mieście.
Potwierdzają to wyniki
kolejnego badania Barometru Warszawskiego.
– Warszawiacy cenią sobie
komfort i jakość życia w stolicy.
Mają pozytywne odczucia, gdy
myślą o funkcjonowaniu miasta,
a świadczą o tym m. in. najnowsze wyniki badania Barometru
Warszawskiego. Blisko 90 procent respondentów, mając możliwość wyboru miejsca zamieszkania, wybrałaby Warszawę mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i dodaje: – Dziękuję
za zaufanie, jakie wzbudza program dalszego rozwoju miasta.
Potrzeby mieszkańców oraz
sprawne zarządzanie stolicą są
dla mnie priorytetem.
Głównym celem Barometru
Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców o
najważniejszych obszarach życia w stolicy. Dzięki wynikom
wiemy, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu oraz
czy są zadowoleni z oferowanych usług.
Większość warszawiaków, bo
aż 94%, ma pozytywne odczucia
myśląc o swoim mieście. Dobrze
ocenione zostały także pierwsze
miesiące działania Rafała Trzaskowskiego na stanowisku prezydenta stolicy – mieszkańcy
uważają, że jest „dobrym gospodarzem” i sprawnie zarządza stolicą (69% pozytywnych ocen).
Zapytani w badaniu potwierdzili, że władze miasta realizują potrzeby mieszkańców (78%),
uwzględniają opinie i pomysły
warszawiaków (rekordowo zgadza się z tym zdaniem 77% respondentów) oraz dotrzymują
przyjętych przez siebie zobowiązań (71%).
Mieszkańcy uważają, że w
Warszawie jest bezpiecznie. Taki pogląd wyraża 92% osób (tyle samo, 92% warszawiaków,
czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy nawet po
zmroku). Dorośli, dzieci, młodzież a także seniorzy mogą spokojnie poruszać się po ulicach i
korzystać z życia. Brak poczucia zagrożenia Warszawie po-

zostaje na wysokim poziomie
od wielu lat.
Komunikacja miejska jest wizytówką stolicy. To najchętniej
wybierany przez warszawiaków
środek transportu. Autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów
rocznie. Nie jest zaskoczeniem
ocena tego obszaru – komunikacji miejskiej pozytywne oceny rekordowo wystawiło 93%
ankietowanych. Najnowszy Barometr Warszawski potwierdza
obserwacje, że coraz więcej osób
codziennie lub prawie codziennie korzysta z transportu publicznego. Warszawiacy doceniają m. in. zasięg, częstotliwość
kursowania, czas jazdy, dogodne rozmieszczenie przystanków,
jak również nowy tabor dostosowany do osób o ograniczonej
mobilności.
Warszawa jest również miastem przyjaznym dla rowerzystów – uważa tak 91% badanych. Sieć rowerowa w stolicy
liczy blisko 600 km. Trasy rowerowe łączone są w spójną
sieć, a popularność roweru, jako środka transportu stale rośnie. Na wysokim poziomie jest
też ocena stanu dróg w mieście (83%). Wśród najbardziej
oczekiwanych inwestycji komunikacyjnych znalazła się
rozbudowa metra. Właśnie
dlatego rozwijamy II linię podziemnej kolei o nowe stacje:
Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.
Warszawiacy zauważają jeszcze lepszą dbałość o zieleń. W
badaniu pozytywną ocenę przyznało aż 93% respondentów.
Przy stołecznych ulicach można
zauważyć w każdej dzielnicy dodatkowe drzewa, rabaty i trawniki. Ogrodnicy w trosce o naturę zmniejszyli częstotliwość
koszenia traw oraz stworzyli kolejne łąki kwietne.
Fani aktywnego wypoczynku mogą korzystać z bogatej
oferty sportowo-rekreacyjnej, a
94% badanych ocenia ją za dobrą. Podobnie pozytywne wyniki otrzymała oferta kulturalna
stolicy (96% pozytywnych odpowiedzi), w niej każdy znajdzie coś dla siebie. Mieszkańcy
mają do dyspozycji muzea, teatry, ale również wiele zajęć i
wydarzeń w domach kultury
czy nowoczesnych kulturotekach i mediatekach.
Mimo trudnej sytuacji związanej z reformą edukacji war-

szawiacy uważają, że stołeczna
edukacja szkolna i przedszkolna jest dobra (85%). Warszawa
inwestuje w ten obszar znaczną
część całego budżetu miasta. Budujemy nowe szkoły i przedszkola, a istniejące modernizujemy i
remontujemy. By poprawić komfort życia rodziców oferujemy
coraz więcej bezpłatnych miejsc
w żłobkach.
Pogorszyły się wyniki jakości
funkcjonowania publicznej
służby zdrowia 58% na 55% pozytywnych ocen w stosunku do
ostatniego wyniku Barometru
Warszawskiego. Stolica ma
ograniczony wpływ na poprawę tego stanu. Dzięki remontowanym i rozbudowywanym
miejskim placówkom, programom zdrowotnym, szkoleniom
personelu i nowemu sprzętowi
miasto stale podnosi jakość
opieki nad pacjentami. Miejskie
inwestycje poprawiają możliwości leczenia w szpitalach.
Programy dla seniorów czy gabinety ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnościami to niektóre z wprowadzonych ostatnio usług w stolicy.
Analiza wyników Barometru
Warszawskiego pozwala zauważyć wysoką ocenę jakości obsługi mieszkańców w urzędzie
(86% pozytywnych ocen). Respondenci przyznają, że dobrze
są poinformowani o sprawach
dotyczących życia w mieście
(83%), a 72% potwierdza z nich
potwierdza, że władze miasta
rzetelnie informują o swoich
działaniach.
Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady
(face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009
oraz CAPI (Computer Assisted
Personal Interview) od 2010 r.
Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15
lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej
wielkości próby wynosi +/- 3%.
Głównym celem Barometru
Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców w
zakresie najważniejszych obszarów funkcjonowania Warszawy. Wykonawca badania w
2019 r.: Danae Sp. z o.o.
Ewa Rogala
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Warszawskie lotnictwo rodziło się na Mokotowie

Jak fruwał Michał Scipio del Campo

Pomnik Lotników Polskich na Polu Mokotowskim (na tyłach GUS-u
u)

Bogusław Lasocki
Święto Polskiego Lotnictwa, obchodzone obecnie
28 sierpnia, ma korzenie
związane z pierwszym lotem bojowym polskiego
samolotu w 1918 roku.
Kulminacyjnym momentem
święta są uroczystości rocznicowe przy Pomniku Lotników
Polskich poległych w II wojnie
światowej, zlokalizowanym na
Polu Mokotowskim. Właśnie
tam, na rozległych błoniach Pola Mokotowskiego rodziło się
polskie lotnictwo.

Trudny okres
eksperymentów
Szukanie możliwości łatwiejszego przemieszczania się, również w powietrzu , było zawsze
marzeniem i inspiracją dla eksperymentów twórczych przeróżnych konstruktorów. Po udanych
próbach braci Montgolfier w
1783 roku lotu balonem wypełnionym gorącym powietrzem w
rejonie Paryża, również udane
eksperymentów przeprowadzili
w 1784 roku Krakowie polscy
uczeni Jan Śniadecki, Jan Jaśkiewicz, Franciszek Scheidt i Jan
Szaster. Ich balon został napełniony wodorem - gazem lżejszym od powietrza. Natomiast
pierwszy w Polsce lot aerostatu
(statek wypełniony gazem lżejszym od powietrza) załogowego
odbył się w 1789 roku. W obecności króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego z warszawskiego ogrodu Foksal wystartował
balon pilotowany przez Jeana
Pierre’a Blancharda. Po niespełna godzinie lotu na wysokość 2
km wylądował w Białołęce. Podczas następnej próby lotu w 1790
roku wraz z Blanchardem lot odbył hrabia Jan Potocki.
Jednakże wynalazcy ciągle
poszukiwali rozwiązań umożliwiających loty, nie wymagające
jednak takich uciążliwych przygotowań, jak lot aerostatem.
Wzorcem były oczywiście ptaki

do wielkiego garnizonu. Blisko
1/4 ludności stanowiło wojsko,
miasto okalały forty, posiadało
ono wielką cytadelę, liczne koszary i place ćwiczeń. Do terenów wojskowych należał również wielki obszar wywłaszczonych lub zarekwirowanych pół
chłopskich na zachód od Rogatek Mokotowskich przy obecnym placu Unii Lubelskiej, zwanym Mokotowskim Polem Wojennym lub krócej Polem Mokotowskim. Na zachodniej części tego terenu w 1884 roku wybudowano tor wyścigów konnych, przeniesiony po kilku latach jeszcze bardziej na zachód
w pobliże obecnej ulicy Polnej.
Na terenie tego mokotowskiego
hipodromu odbywały się pierwsze w Warszawie pokazy lotnicze i nikt nie przypuszczał, że za
stosunkowo niewiele lat będzie
tam funkcjonować przedsiębiorstwo realizujące komercyjne loty pasażerskie.
Już od początku XX wieku istniały w Warszawie środowiska
popularyzujące idee związane z
lotnictwem. Powstało Koło Awiatorów, organizowano pokazy lotnicze, a w 1910 zorganizowano
warszawskie Dni Awiacyjne.
Oczywiście, jak zwykle pojawiła
się grupa wizjonerów, którzy dostrzegli w rodzącym się lotnictwie możliwości biznesowe. W
1910 roku powstało Stowarzyszenie Akcyjne”Lot”, które planowało zajmować się produkcją, sprzedażą i zakupem samolotów. Wizja stowarzyszenia była całościowa, ponieważ przewidywała również zakładanie i
utrzymywanie lotnisk, szkolenie
pilotów, popularyzację lotnictwa
oraz ocenę i opracowanie wynalazków z dziedziny lotnictwa. Na
kolejnym posiedzeniu akcjonariuszy uzgodniono nazwę
przedsięwzięcia – Warszawskie
Towarzystwo Lotnicze Awiata,
w którego skład weszła również
Wytwórnia Samolotów oraz
Szkoła Pilotów.
W czerwcu 1910 roku książę
Konstanty Lubomirski, w imieniu Stowarzyszenia, zawarł
wstępną umowę z rosyjskimi
władzami wojskowymi, na mocy
Awiata otrzymała na 15
Wszystko zaczęło się której
lat w bezpłatną dzierżawę część
na Polu Mokotowskim terenu Pola Mokotowskiego.
Warszawa drugiej połowy Umowa została podpisana w
XIX wieku, na skutek decyzji 1911 roku. W zamian strona rowładz carskich, upodobniła się syjska uzyskiwała prawo pier-

i znane od dawna latawce. Cierpliwie powtarzane eksperymenty i badania zaczęły stopniowo
przybliżać upragniony moment,
wskazując że obiekt do naśladowania czyli forma szybowca został wybrane właściwie. Sukcesy Otto Lilienthala i innych
konstruktorów eksperymentujących równolegle (w Polsce
udane loty uzyskał Czesław Tański), zaowocowały kilkudziesięciometrowymi, czasem nawet
ponadstumetrowymi lotami ślizgowymi, stając się znów inspiracją do dalszych poszukiwań.
Tym razem problemem był silnik. Teoria i sporo praktyki w zakresie aerodynamiki były już na
tyle poznane, by móc szukać jakiegoś napędu dla śmigła.
Wreszcie udało się i to, chociaż
droga do skonstruowania pierwszych silników, posiadających
odpowiednie parametry (gównie stosunek mocy do masy silnika) była usiana kolcami. Tak jak
koniec XIX wieku był w lotnictwie okresem odkryć w zakresie
budowy szybowców, tak z początkiem XX wieku rozpoczęła
się rewolucyjna era samolotów
już silnikowych.
I wreszcie przyszedł grudzień
1903 roku. Wtedy to bracia Wright dokonali blisko 300-metrowego przelotu skonstruowanym
przez siebie samolotem Flyer,
umożliwiającym prymitywne,
ale skuteczne sterowanie i zawracanie. Nie ma znaczenia teraz, czy oni byli pierwsi, czy jak
wskazują pewne źródła, pierwsze udane przeloty były dokonane nieco wcześniej (np. Gustav
Whitehead loty w 1901 - 1902).
Bracia Wright potrafili szybciej
dotrzeć do mediów, a przede
wszystkim robili zdjęcia i szeroko opowiadali o swoich sukcesach, uzyskując dzięki temu również sukces komercyjny. Sława
przyszła trochę później, w latach
1908 - 1909, gdy dopracowany
już konstrukcję, ich Flyer został
przedstawiony w Europie oraz
rozpoczęto dostawy dla sił zbrojnych USA i produkcję w Niemczech. A przy okazji powstała inspiracja dla licznej rzeszy innych
konstruktorów.

nie jest to jedyne miejsce, gdzie
również rewolucyjnie dokonywał się rozwój lotnictwa – w tym
przypadku wojskowego. Od lat
wiadomo, że zamówienia armii
są nie tylko źródłem lukratywnych dochodów, ale stanowią inspirację rozwoju i zapewniają
odbiorców nowoczesnych rozwiązań. Armia z kolei potrzebuje dla swoich celów najnowocześniejszych rozwiązań, gdyż one
najczęściej stanowią o sukcesach
i przyszłych zwycięstwach.
Rozwój lotnictwa wojskowego
przebiegał w całkowicie inny
sposób. Początkowe zasoby zostały zdobyte na wrogach, którymi zazwyczaj byli Niemcy i Austriacy. Przykładem jest zdobycie pierwszego samolotu wojskowego na lwowskim lotnisku
Lewandówka. Co prawda, wojska ukraińskie otaczały Lwów,
ale nie zadbały o przejęcie z rąk
Austriaków lotniska. Za to udało się tego dokonać 2 listopada
2018 roku żołnierzom z oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej. Pomimo sprawnych działań Ukraińców, udało się opanować i utrzymać lotnisko. Do 5 listopada 1918 roku Polacy przystosowali do lotu jeden z samolotów, którym ok. 10 rano por.
Stefan Bastyr i por. Janusz de
Beaurain wystartowali do
pierwszego polskiego lotu bojowego. Podczas kilku lotów zrzucali niewielkie, ręczne bomby i
ostrzeliwali wrogów z broni pokładowej. Straty Ukraińców były niewielkie, jednak znaczenie i
oddziaływanie psychologiczne
bardzo znaczne.
Spektakularnym działaniem
było zdobycie podczas Powstania Wielkopolskiego poznańskiego lotniska w Ławicy. Bardzo sprytnie i brawurowo przeprowadzona akcja Polaków
okazała się jednym z największych sukcesów z punktu widzenia wartości zdobyczy. W ręce polskie dostało się m. in. 70
samolotów, w tym 50 gotowych
do użycia, wiele amunicji i broni. W sąsiadujących z Ławicą
hangarach doliczono się ponad
300 samolotów i wiele sprzętu
i wyposażenia, to wszystko przy
stosunkowo niewielkich stratach. Akcja polska spowodowała niemieckie odwetowe bombardowanie Poznania przez samoloty startujące z lotnisk we
Frankfurcie. W odpowiedzi po
kilku dniach polscy lotnicy zdobycznym sprzętem zbombardowali lotnisko we Frankfurcie,
całkowicie zaskakując przeciwnika. Niemcy nie ponawiali już
ataków.
Zdobycie Ławicy było jednym
z bardzo wielu chwalebnych i
bohaterskich czynów wojennych polskiego lotnictwa. Te
pierwsze działania bojowe –
zdobycie lotnisk w Lewandówce oraz w Ławicy wraz z samoPierwszy
lotami stanowiły pierwszy, ale
lot wojskowy
potężny kamień milowy na droMokotowskie korzenie pol- dze chwały polskiego lotnictwa
skiego lotnictwa są faktem, ale wojskowego.

współpracy ze Stowarzyszeniem. Właśnie jego lot w rejonie
Pola Mokotowskiego w sierpniu
1911 roku był lotem inaugurującym polski pilotaż w tym miejscu. Przy okazji mało brakowało,
by całość przedsięwzięcia Awiaty została zamknięta. Jak typowy 24 -latek, opętany nieokiełznaną chęcią lotów, Scipio del
Campo nie dostosował się do
bezwzględnie obowiązującego
nakazu lotów tylko nad hipodromem Pola Mokotowskiego. W
sumie Warszawa była pod ciężką okupacją rosyjską, najeżoną
obiektami wojskowymi. Nie stanowiło to jednak przeszkody dla
Scipio del Campo, który na wysokości 400-500 m poleciał
wzdłuż ul. Marszałkowskiej, a
następnie nad Ogrodem Saskim, Starym Miastem, Krakowskim Przedmieściem, Nowym
Światem i Alejami Jerozolimskimi. Po takim locie nad miastem
twierdzą wojskową wrócił na Pole Mokotowskie. Na szczęście koneksje księcia Lubomirskiego
wystarczyły, by załagodzić problemy, gdyż takie złamanie
ostrych przepisów skończyłoby
się aresztowaniami i likwidacją
Stowarzyszenia.
W sumie przedsięwzięcie biznesowe Awiata okazało się niewypałem i w 1912 roku jego
działalność została zamknięta,
jednak na szczęście w taki właśnie naturalny sposób. Niemniej, lotnisko w praktyce przestało funkcjonować. Po rozpoczęciu wojny i wkroczeniu latem 1915 roku do Warszawy
Niemców, okupanci odbudowali i rozbudowali lotnisko. Niemcy wybudowali halę dla sterowców, liczne hangary i budynki
szkoleń lotniczych. W takim
mniej więcej stanie 11 listopada
1918 roku lotnisko zostało odbite z rąk Niemców, przy czym
udało się ocalić część jego wyposażenia.
Lotnisko mogło funkcjonować
nadal. W 1921 roku stacjonował
tam tymczasowo pierwszy polski
pułk lotniczy. W tym samym roku Ministerstwo Kolei Żelaznych
zorganizowało komercyjny port
lotniczy, a następnie przystąpiono do budowy cywilnej stacji komunikacji lotniczej. Po 1928 roku rozpoczął tam funkcjonowanie “Lot”. I to był bliski kres lotniska Pole Mokotowskie . Znajdując się w obrębie granic miasta, hamowało jego rozwój przestrzenny i musiało się przenieść.
Pozostał wielki, zielony teren, w
późniejszym okresie tylko minimalnie zabudowany. Warszawa
zyskała Pole Mokotowskie znane
w obecnym kształcie. Niemniej,
to miejsce właśnie stało się kolebką polskiego lotnictwa cywilnego i i w jakimś zakresie wojskowego, źródłem ich sukcesów i
zwycięstw.

wokupu wyprodukowanych samolotów oraz bezpłatne szkolenia w zakresie pilotażu. Oficjalna umowa została podpisana
2 marca 1911 roku. Jeszcze we
wrześniu 1910 roku rozpoczęto
budowę hangarów, hal fabrycznych, budynków administracyjnych i jednego mieszkalnego.
Sprzęt do wyposażenia hal fabrycznych sprowadzono z Wielkiej Brytanii. Zatrudniono zespół zespół liczący ok. 50 pracowników.
W dniu 17 czerwca 1911 roku
odbyło się uroczyste otwarcie
mokotowskiej wytwórni samolotów i szkoły pilotów Towarzystwa (nieoficjalnie działających
od lutego), w którym wzięli
udział przedstawiciele świata
warszawskiej nauki, kultury,
władz cywilnych i wojskowych
oraz dziennikarze. Zebranym zaprezentowano dwa wyprodukowane w Awiacie samoloty. W
drugiej połowie 1911 roku rozpoczęto kursy pilotażu. Awiata
organizowała w 1911 roku pokazy lotnicze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Podczas jednego z takich pokazów 13 sierpnia 1911 roku Michał Scipio del
Campo jako pierwszy Polak odbył lot nad Warszawą.
Michał Scipio del Campo pochodził ze spolszczonej rodziny
o włoskich, arystokratycznych
korzeniach. Od młodości interesował się konstrukcjami lotniczymi. Studiował na politechnice w Kijowie, potem we Francji, jednak bez powodzenia. Pasja lotnicza była silniejsza. Gdy
w ówczesnym kinie czyli iluzjonie obejrzał film o lotach braci
Wright, decyzja mogła być tylko
jedna – poważne zaangażowanie się w działalność lotniczą.
Ponieważ dysponował znacznym majątkiem, problemów nie
było. Zamówił samolot, podjął
naukę na kursach pilotażu i latał. Dużo latał. Na pokazy, podczas zawodów i wyścigów. Ulegał przy tym wypadkom, ale jakoś wychodził obronną ręką. W
sumie zdobywał wiedzę i doświadczenie, stając się pierwszym lotnikiem Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego.
W końcu lipca 1911 roku hrabia - pilot spotkał się z księciem
Konstantym Lubomirskim i baronem Krummem z Awiaty, co Na RWD 5 bis Stanisław Skarżyński przeleciał w 1933 roku
zaowocowało rozpoczęciem Atlantyk (z Senegalu do Brazylii) jako pierwszy z Polaków
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Rewelacyjna książka Lecha Królikowskiego!

Do czytania jednym tchem

W Galerii Działań retrospektywa prac wychowanków

Kolorowy zawrót głowy!
Nie ma chyba ursynowiaka, który nie
słyszałby o tym, co od ponad dwu dekad
dzieje się przy ul. Marco Polo 1. Nawet
jeżeli ktoś nie interesuje się sztuką, musiał zetknąć się z inicjatywami Galerii
Działań SMB IMIELIN podczas różnych
imprez, festynów, akcji letnich i innych
podobnych okazji.
Rodzice zaś – zwłaszcza ci, którym rozwój ich
pociech leży na sercu – z pewnością słyszeli o
działającej przy Galerii Pracowni Sztuki Dziecka,
fenomenie na skalę naprawdę światową. Żeby się
o tym przekonać, warto zajrzeć na Marco Polo 1,
gdzie wciąż czynna jest wystawa, sumująca kolejny rok pracy Pracowni, prowadzonej przez artystki plastyczki Irenę Moraczewską-Derkacz i Katarzynę Derkacz-Gajewską.
Wchodzisz do Galerii – i od razu osacza cię feeria barw! Trzeba wziąć głęboki oddech i ustalić
sobie jakąś marszrutę. Trzeba też mieć nieco czasu, bo tej wystawy „przelecieć” się nie da. Być może da zresztą – ale nie warto!
Istoty sztuki w ogóle zrozumieć się nie da, ale
da się ją zobaczyć, podpatrzeć. Znajdziemy tam
wszystkie chyba techniki – od wydzieranek z papieru po batik, linoryt, collage, rzeźbę, grafikę, rysunek… Nie wymieniłem wszystkiego, ale to i dobrze – trzeba ten cudowny, wielobarwny świat, to
nieogarnięte bogactwo wyobraźni, te niesamowite zaskoczenia w ujmowaniu tematów niby prostych, oczywistych – zobaczyć.

Mamy Rok Moniuszkowski, toteż w pracach
pojawiają się motywy wcale poważne, „dorosłe”:
refleksje nad scenami z naszych narodowych oper,
obrazki z Moniuszkowskiego świata, sceny rodzajowe… „Halka”, „Straszny Dwór”, „Prząśniczki”… Nie ma żartów – pani Irena i pani Kasia poprzeczkę ustawiają wysoko. Taryfa ulgowa nie
istnieje, choć niektórzy uczestnicy zajęć w Pracowni liczą sobie zaledwie lat 4, 5, 6… Ale oczywiście są i „seniorzy” – młodzież licealna, niemal
„maturalna”.
Przekrój tego wszystkiego jest naprawdę interesujący. Bo obok tematów „poważnych” są i takie,
które nawiązują do dzieciństwa: wyliczanki, piosenki-usypianki, żartobliwe wierszyki w rodzaju
„Idzie kominiarz po drabinie…”, „Miała baba koguta”, „Kółko graniaste…”
Nie można nie wspomnieć, że wychowankowie
pracowni regularnie zdobywają na światowych
wystawach sztuki dziecka medale i nagrody. Czasami nagrody najwyższe, a medale – złote!
W krótkim tekście nie uda się opowiedzieć o
wszystkim. Ale to dobrze. Bo odwiedzających czeka w Galerii Działań niejedno zaskoczenie – tematyką prac, niesamowitością skojarzeń, zakresem
penetracji świata przez małych i młodych artystów.
Słowem – na Marco Polo 1 marsz! Że najchętniej z pociechami – dodawać chyba nie trzeba.
Wystawa czynna do 30 września, pn - ptk w
godz. 14-19. Zapraszamy ursynowskie szkoły, tel.
do galerii: 22 643 65 37
Wo j c i e c h P i o t r K w i a t e k

W bieżącym roku wielokrotnie na łamach „Passy” zamieszczane były wybrane fragmenty książki
profesora Lecha Królikowskiego pt. „Moskwa
nad Wisłą”, z informacją,
że książka ukaże się niebawem.
Po przezwyciężeniu wielu
trudności, przede wszystkim
związanych z prawem do publikacji niektórych ilustracji, książka wyszła z drukarni w połowie
lipca. Jest obecnie kolportowana
do hurtowni i wkrótce powinna
znaleźć się w księgarniach.
Książka wydana została przez
warszawską Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR. Jest starannie
zredagowana, odznacza się ciekawą formą graficzną, ma twardą oprawę, 478 przypisów oraz
168 ilustracji. Bogactwo ilustracyjne jest jedną z cech charakterystycznych tej publikacji. Większość fotografii wykonał autor,
ale wiele zostało kupionych w
agencjach, a do innych autor
uzyskał prawo wykorzystania od
krajowych i zagranicznych właścicieli, a jeszcze inne pochodzą
z Internetu.
Książka nosi nieco szokujący
tytuł: „Moskwa nad Wisłą”. Tytuł z założenia miał prowokować, ale jest całkowicie uzasadniony. Otóż na samym
wstępie autor przytoczył encyklopedyczne znaczenie słowa:
„Moskwa – staropolskie, archaiczne określenie Wielkiego
Księstwa Moskiewskiego, a następnie Rosji. Używane także
jako nazwa jego obywateli (zamiennie z Moskal), jego wojsk
lub władzy i jej symboli”. Można więc powiedzieć, że treścią
książki są dzieje kontaktów
polsko-rosyjskich na terenie
Polski, gdzie „Moskwa” to nieproszony gość lub agresor. Jest
to historia takich kontaktów od
średniowiecza do czasów III
RP, na obszarze nadwiślańskim, czyli głównie XIX-wiec-

znego Królestwa Polskiego
oraz II RP i Polski Ludowej.
Trzeba jednak zauważyć, że
prawie wszystkie opisywane
zagadnienia sprowadzają się
w większym czy mniejszym
stopniu do Warszawy, co nie
dziwi, biorąc pod uwagę, że
autor jest jednym z bardziej
znanych varsavianistów, ale
także wielokrotnym radnym,

konkretnej sytuacji i w konkretnym miejscu – dają możliwość
Czytelnikowi wyrobienia sobie
własnego, oryginalnego poglądu
na opisywaną sprawę. Autor doprowadził swoją opowieść do naszych czasów. W części ilustracyjnej symbolem tego jest ostatnia fotografia, która przedstawia prezydenta Lecha Wałęsę,
który na Placu Czerwonym w

Prezydent Lech Wałęsa przyjmuje defiladę pod murami Kremla
22.05.1992 – fot. Janusz Mazur.
przewodniczącym rady, a także pierwszym burmistrzem
dzielnicy-gminy Warszawa-Mokotów. Przez dwadzieścia lat
był także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Książka jest napisana przystępnym językiem, chociaż tekst
opatrzony jest prawie pół tysiącem przypisów. Odsyłają one zainteresowanych do bogatej literatury przedmiotu, ale wydanej – przede wszystkim – po
1990 r., a więc po przemianach
politycznych w naszej części
świata. Wykorzystana literatura jest autorstwa Białorusinów,
Rosjan, Niemców, Anglików i Polaków, a przytoczone przez tych
autorów dane liczbowe i faktograficzne (najczęściej pierwszy
raz publikowane), osadzone następnie przez Królikowskiego w

Moskwie przyjmuje defilujące
przed nim pododdziały Armii
Rosyjskiej!
Czegoś takiego w naszej historii jeszcze nigdy nie było! To
jeden z przykładów zakresu tematycznego książki, w której
przypomniano zarówno o rodzinnych związkach Piastów
Mazowieckich z książętami Rusi Halicko-Włodzimierskiej, jak
też o skomplikowanych rokowaniach w sprawie wyprowadzenia rosyjskich wojsk z Polski
w latach 90. XX wieku.
Książkę profesora Lecha Królikowskiego nie tylko warto przeczytać, ale także warto mieć ją w
domu, albowiem wiele udokumentowanych danych w niej zamieszczonych, trudnych jest do
znalezienia nawet w Internecie.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Courtney Pine Band na finał festiwalu Artur Gotz prosi o pomoc w nagraniu płyty
To już ostatni koncert w
tegorocznej edycji Międzynarodowego Plenerowego
Festiwalu Jazz Na Starówce. 31 sierpnia o godz.
19:00 na Rynku Starego
Miasta zagra Courtney Pine Band: House of Legends.
Zespół wystąpi w składzie: Courtney Pine - saksofon, EWI
(elektroniczny instrument dęty), Robbie Fordjour - perkusja,
Vidal Montgomery - bass, Chris
Cobbson - gitara SR, Cameron
Pierre - gitara SL, Samuel Dubois - steelpans (instrument przypominający obcięte dno beczki
lub patelnię).
Courtney Pine, to legenda saksofonu, multiinstrumentalista,
jeden z najbardziej wpływowych
i ekscytujących muzyków europejskich. Jest autorem 18 albumów i nadal koncertuje. Wraz ze
swoim zespołem zdobywa prestiżowe nagrody na całym świecie. Występuje w salach koncertowych, na festiwalach od Fuji
Rock, Montreux po Cape Town.
Jego liczne występy telewizyjne i radiowe to między innymi
„Mandela Living Legend” dla
BBC oraz nagrodzony przez Sony oraz „Jazz Crusade”, Za zasługi dla muzyki jazzowej, został
mianowany oficerem Orderu
Imperium Brytyjskiego. Otrzymał także doktorat honoris causa Uniwersytetu Westminster
oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu w Southampton.
„Innowacyjny i ekscytujący
multiinstrumentalista doprowa-

dził całą generację muzyków do
rozwinięcia ich stylów i wprowadzenia jazzu na szerokie wody” (The Voice).
„Było wielu pionierów wśród
czarnoskórych Brytyjczyków, ludzi, którzy definiowali epokę, i
torowali drogę kolejnym innowatorom a Pine z pewnością jest
jednym z nich” (The Voice).
„Chodząca encyklopedia zaawansowanego saksofonu” (The
Guardian).

Courtney Pine, multinstrumentalista, saksofonista należy
do grona gigantów jazzowych.
Urodzony w 1964 roku, Pine
spędził młodość w Londynie,
ucząc się grać na wielu instrumentach, w tym saksofonie (biegle włada tenorem, sopranem i
barytonem). Rozpoczął karierę
muzyczną grając reggae i funky.
Koncertował (w 1981 r.) z Clintem Eastwoodem i General Saint. W latach 80-tych był pierwszym czarnoskórym angielskim
jazzmanem, którego debiutancka płyta zaznaczyła się wyraźnie na scenie jazzowej.
Przez ponad dwadzieścia lat
Courtney Pine wydaje wysoko
oceniane albumy, za które otrzy-

mał wiele prestiżowych nagród.
Jego debiutancki album „Modern Day Jazz Stories” był nominowany do nagrody Mercury
Music Prize w 2000 roku i otrzymał nagrodę Golden Badge w
2002 roku.
Od tego czasu zdobył wiele
prestiżowych nagród jak: BBC
Jazz Awards, MOBO, Mercury
Music Prize. Dziś jego nazwisko
stale gości na liście najbardziej
wpływowych czarnoskórych
Brytyjczyków. Jako dwudziestoparolatek wziął udział w słynnym koncercie dedykowanym
Nelsonowi Mandeli na londyńskim Wembley (1987 r.).
W latach 80-tych był jednym z
pierwszych czarnych brytyjskich
artystów jazzowych, którzy zrobili ważny ślad na scenie jazzowej. Jego debiutancki album „Journey To The Urge Within” znalazł się na liście 40 najlepszych.
Usłyszymy nagradzany „House of Legends” - jazzowe interpretacje utworów skomponowanych przez Pine`a - inspirowanych muzyką brytyjskiej społeczności afro-karaibskiej. Pine gra
funky i reggae - rytmy calypso,
soca, zouk.
„Wierzę w pozwalanie muzykom na decydowanie co jest jazzem a co nie. Sam gram z głębi
serca, oddaję to co mam w głowie i czego doświadczyłem, inaczej to nie ma sensu” - wyznaje
Courtney Pine.
Zapowiada się świetny koncert. Szkoda, że ostatni w tym
sezonie.
Mirosław Miroński

Znany aktor Artur Gotz
zamierza wydać swoją
czwartą płytę. W tym celu
postanowił zebrać środki
na jej wydanie w coraz
częściej stosowany, choć
jeszcze nie dość popularny
u nas sposób.
Chodzi o dofinansowanie społeczne tzw. crowdfunding, co po
polsku oznacza finansowanie
społeczne. Wpłat można dokonywać
poprzez
portal
https://odpalprojekt.pl/p/arturgotz (już od 10 zł).
Za każdą wpłatę jest przewidziana nagroda – płyta, warsztaty aktorskie, prywatny koncert w
domu lub ogrodzie oraz podziękowania lub logotyp firmy na
płycie.
– Hej, cześć, dzień dobry – mówi młody aktor. Na początek
dwa zdania o mnie. Nazywam
się Artur Gotz, jestem wokalistą
i aktorem. Wydałem trzy płyty:
„Obiekt seksualny”, „Mężczyzna
prawie idealny” i „Kabaret Starszych Panów. Przeboje wszech
czasów śpiewa Artur Gotz”.
Mój jubileuszowy 500-tny
koncert odbył się w sierpniu w
Gliwicach. Śpiewałem w całej
Polsce, Europie, a także w USA,
Australii i Nowej Zelandii, jestem
również tytułowym bohaterem
powieści „Idol” Marty Fox. Jako
aktor jestem związany z teatrami
Warszawy i Łodzi.
Na początku lipca odbyła się
premiera teledysku do piosenki
„Janusz i Grażyna” w reż. Archona z Sabiną Michalską i Michałem Wiśniewskim w rolach ty-

tułowych (patrz załączone zdjęcie). Aktualnie pracuję nad moją czwartą płytą z piosenkami
Igora Jaszczuka.
Koszt nagrania albumu to około 50 tysięcy (w tym wynajem
studia, mix, mastering, honoraria
muzyków). Brakuje mi 15 tysięcy, dlatego zwracam się do Was
z wielką prośbą o pomoc.

- Wykorzystujemy brzmienia
klawiszowe z lat 80 i 90, ale w
połączeniu z nowoczesnymi
środkami wyrazu - dodaje aktor.
Autorem wszystkich tekstów i
muzyki jest Igor Jaszczuk – songwriter, który tworzył repertuar dla takich gwiazd jak Violetta
Villas, Halina Frąckowiak, Golec uOrkiestra, Leszcze, Stachur-

Jakość moich produkcji jest
najważniejsza, bo robię to dla
Was, dlatego współpracuję z najlepszymi muzykami, realizatorami. Każdy album opatrzony
jest książeczką z tekstami z sesją
zdjęciową.
Poniżej podaję strony:
www.arturgotz.pl - oficjalna
strona
https://www.facebook.com/mezczyznaprawieidealny/ - Fanpage na Facebooku
O płycie: Cały album utrzymany będzie w estetyce vintage-pop i synth pop.

sky, Michał Wiśniewski i wielu
innych.
Na płycie oprócz piosenki „Janusz i Grażyna” będzie można
usłyszeć utwory m.in. „Miłość z
Facebooka”, „Piątek, piąteczek,
piątunio”, „Schabowy”, „Karty
na stół”, Domówka”, „Bluesg and
troll”, „TV show”, „Ja kocham
disco”. Premiera albumu przewidziana jest w 2020 roku.
- Jeśli uzbieramy 20 tysięcy
nagramy teledysk, jeśli uzbieramy 25 tysięcy nagramy dwa teledyski - zwierza się artysta.
Mirosław Miroński
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Baon Stołeczny w obronie Warszawy

Muzeum Niepodległości
w Warszawie przygotowało wyjątkową wystawę. Nawiązuje ona do
80. rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Miłośnicy historii będą mogli od 30 sierpnia do 6

W prawo czyli w lewo

Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
oglądać można, otwartą 30
sierpnia, wystawę „Baon Stołeczny w obronie Warszawy w
1939 roku”. Wystawie towarzyszy katalog, który prezentuje
zbiory udostępnione publiczności oraz opisuje historię Baonu
Stołecznego.
Wyjątkowym wydarzeniem
będzie przedstawienie szerszej
publiczności sztandaru Baonu
Stołecznego. Nad jego rekonstrukcją pracowało Stowarzyszenie Historyczne „Cytadela”.
Przez lata szukało ono źródeł
pozwalających na odtworzenie
tej wyjątkowej chorągwi. Przypomnijmy, że oryginał spłonął
w czasie Powstania Warszawskiego.
Baon Stołeczny był elitarną
jednostką piechoty przedwojennego garnizonu warszawskiego. Pełnił służbę na najbardziej znaczących posterunkach
w mieście. Był tworzony przez
strzelców piechoty wybieranych
spośród niemal wszystkich garnizonów.
We wrześniu 1939 roku Baon
Stołeczny stał się punktem najmocniejszej obrony odcinka
Warszawa-Zachód pod przywództwem pułkownika Porwita. Był czołowym oddziałem
października poznać lo- zgrupowania podpułkownika
sy jednej z najbardziej
Okulickiego walczącego na
elitarnych jednostek
pierwszej linii wzdłuż osi obrony
piechoty przedwojenne- Blizne-Babice. W czasie walk
go garnizonu warszawstracił przeszło połowę swoich
skiego.
żołnierzy. Opuścił stolicę 5 paźPrzez cały wrzesień w Galerii dziernika 1939 roku.
Mirosław Miroński
Brama Bielańska w Muzeum X

Mirosław Miroński

Oczy świata zwrócone na Warszawę
nformacje o II Wojnie Światowej w mediach światowych rozmijają się z prawdą dość często. Napisano tam własną historię II Wojny, która niewiele ma
wspólnego z rzeczywistością. Pojawiają się w niej półprawdy, przemilczenia niewygodnych dla niektórych faktów i zwyczajne przekłamania. Ofiarami tego rodzaju „swobodnego” traktowania przeszłości jesteśmy my, Polacy, ale też cierpi na tym prawda historyczna.
Niestety, nasze przekonanie, że prawda sama się obroni, okazało się naiwne. Przez całe dziesięciolecia główni sprawcy tego największego w dziejach świata kataklizmu – Niemcy i Związek Radziecki, a później Federacja Rosyjska, prowadziły politykę historyczną przede wszystkim korzystną dla siebie, nie oglądając się przy tym na fakty. W efekcie takiej „nowej narracji” jedni w II Wojnie Światowej w ogóle nie uczestniczyli (chyba że jako ofiary), zrzucając winę na bliżej niezidentyfikowanych „nazistów”, a drudzy 17 września 1939 roku „wkroczyli” na tereny ówczesnej Rzeczypospolitej, choć do dziś nie bardzo potrafią wyjaśnić po co, a znaczna część Rosjan nawet o tym
fakcie nie wie. Wszystko to jest nie tylko bałamutne, ale obraża pamięć obywateli naszego kraju,
mordowanych tysiącami przez jednych i drugich. Trudno budować stosunki dwustronne z krajami, które swą politykę historyczną budują w taki sposób. Istnieje realne zagrożenie, że wraz z odejściem świadków tamtych tragicznych czasów, których notabene jest z każdym rokiem coraz mniej,
dojdzie do zapomnienia – co naprawdę wydarzyło się we wrześniu 1939 roku.
Na szczęście, ostatnio odkrywamy, że polityka historyczna jest ważna, bo prawda sama się nie
obroni. Powinna być przypominana na tyle często, aby dotarła też do świadomości opinii światowej. Ważne jest popularyzowanie wiedzy na
„Nie łudźmy się, próby
temat wojny poparte faktami. Musimy przebić się przez mur ignorancji i złej woli a pofałszowania historii nie
krętnymi informacjami, jak choćby ta, że Poustaną. Stawka jest zbyt wstanie Warszawskie to nie powstanie w getcie, że chodzi o dwa różne powstania.
wysoka”
Historię piszą zwycięzcy, a potem narzuca
się ją przegranym, ale jeśli tak, to jako „zwycięzcy” w II Wojnie Światowej mamy pełne prawo pisać naszą historię sami. I to wcale nie na nowo, tylko jako przypomnienie tego, co naprawdę miało miejsce.
Nie łudźmy się, próby fałszowania historii nie ustaną. Stawka jest zbyt wysoka. Od tego zależy
to, czy przy stołach negocjacyjnych zasiądą potomkowie zbrodniarzy, na których ciąży odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez ich przodków, czy ludzie przeciwstawiający się złu w postaci „brunatnej” i „czerwonej” zarazy.
Za kilka dni oczy całego świata będą zwrócone na Warszawę. To tu przybędą najważniejsi tego
świata. To tu będą celebrować uroczystości mające upamiętnić wybuch II Wojny Światowej. To stąd
padną zapewne słowa – „Nigdy więcej”. Czy uda się uniknąć gaf świadczących o nieznajomości podstawowych faktów dotyczących tragicznego wydarzenia, jakim był wybuch wojny wraz z jego konsekwencjami? Czy zapewnienia o sojuszach i przyjaźni, deklarowane przy tej okazji, nie zabrzmią
podobnie jak te z czasów poprzedzających wybuch wojny?
Zobaczymy. Tymczasem, trzeba stwierdzić, że 1 września, podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Placu Piłsudskiego w Warszawie, będziemy mieli okazję do przypomnienia faktów z naszej przeszłości, jakże często nieznanych albo przeinaczanych za granicą. To Warszawy, miasta-bohatera, powinien popłynąć zdecydowany przekaz do świata o tym, co naprawdę
miało miejsce w 1939 roku. Że nie dane nam było żyć normalnie ani wtedy, ani przez późniejsze dziesięciolecia – tak, jak żyły inne narody w Europie, których tak jak nas, nie odsunięto od powojennego Planu Marshalla. Że jeden totalitaryzm został na naszych ziemiach zastąpiony drugim, który zatriumfował na długie lata, spychając nas na margines europejskości.
Mamy więc rzadką okazję, by w tę ważną dla Polaków rocznicę skupić zainteresowanie świata
na Polsce. Przypomnieć niewygodną dla mocarstw prawdę historyczną, relatywizowaną i świadomie fałszowaną.
Paradoksalnie, marchewka, której możemy oczekiwać w postaci zniesienia wiz do USA nie jest
dostateczną rekompensatą wobec tego, jak w przeszłości zostaliśmy potraktowani przez naszych sojuszników. Upokarzający jest więc dla większości Polaków fakt, że potomkowie morderców, podpalaczy świata nie mają problemów z amerykańskimi wizami. Tymczasem my jesteśmy wciąż traktowani jako obywatele drugiej kategorii.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Tajne – nie zawsze fajne...
a bazie ostatnich wydarzeń w Lesznowoli, gdzie tajna służba, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, urządziła polowanie na wielce zasłużoną dla
lokalnej społeczności wójt Marię Jolantę Batycką - Wąsik, powróciła u mnie
obawa, że pozbawione obywatelskiej kontroli służby stają się z biegiem czasu poważnym zagrożeniem dla państwa i obywateli. W przypadku wójt Lesznowoli doszło do skandalu, bo sposób jej zatrzymania przez tajniaków jest nie do zaakceptowania. Nachodzenie kupą bladym świtem kobiety, która się nie ukrywa, stawia na każde wezwanie prokuratury, a ponadto cieszy się prawie 80-procentowym poparciem mieszkańców, wynikającym ze znakomitej samorządowej roboty, jaką wykonała w Lesznowoli od 1998 r., musi budzić społeczny sprzeciw. Tym bardziej, że kolejne instancje sądowe pogoniły i tajniaków, i prokuraturę, dając tym organom do zrozumienia, że by zamknąć Batycką - Wąsik w więzieniu, muszą dostarczyć sędziom twarde dowody, a
nie domniemania i podejrzenia, które można – ujmując rzecz obrazowo – o kant tyłka potłuc.
Mam przeczucie graniczące z pewnością, że w Lesznowoli doszło do próby samorządowego zamachu. Tamtejsza wójt jest w wyborach nie do pokonania, a sama gmina zalicza się do najbogatszych z gigantycznym (jak na gminę wiejską) budżetem 229 mln zł. Należy zadać sobie pytanie, skąd
taka zawziętość CBA i prokuratury w dążeniu do wtrącenia Marii Jolanty Batyckiej - Wąsik do lochu, co skutkowałoby wprowadzeniem w Lesznowoli komisarza. Chyba nie ma potrzeby dywagowania z jakiego partyjnego pnia wywodziłby się potencjalny komisarz. Na pewno nie z PO, z SLD,
z PSL, bądź innych ugrupowań opozycyjnych w Sejmie. To na 100 procent byłby człowiek PiS. Osobiście nie dziwię się, że jakieś tajemne siły wzięły na celownik właśnie Lesznowolę. Wprowadzanie
komisarza do gmin dziadowskich i biednych jest bowiem zupełnie nieopłacalne i wiąże się jedynie
z problemami. Co innego gmina bogata, stojąca we wszystkich rankingach na świeczniku, gdzie frukta stoją na półkach gotowe do wzięcia, na wyciągnięcie ręki.
ie zarzucam, broń Boże, praworządnemu CBA udziału w spisku, choć informacje uzyskane z wiarygodnego źródła mogą na to wskazywać. “Passa” nie daje jednak wiary tego rodzaju ohydnym pomówieniom. Tak czy siak, ktoś próbował strącić z piedestału szanowaną przez lesznowolską wójt i dobrać się do tamtejszego Sezamu. Tylko kto? Kto pociągał za sznurki? Kto tkał pajęczą nić? Tego nigdy się nie dowiemy, podobnie jak Amerykanie nigdy nie dowiedzą się, kto tak naprawdę stał za zabójstwem ich prezydenta Johna F. Kennedy`ego. To państwowa tajemnica, zagadka w zagadce z potrójnie szyfrowanym zamkiem. A przydałoby się wreszcie tamten zbrodniczy zamach wyjaśnić, bo przecież nie chodzi o pana Smitha z piątego piętra, tylko o prezydenta Stanów Zjednoczonych, nazywanego powszechnie najpotężniejszym człowiekiem na kuli ziemskiej. W listopadzie 1963 r. w Dallas jego potęga okazała się niewiele warta w starciu ze służbami specjalnymi, kolaborującymi z potężnym kompleksem militarno - przemysłowym.
Każda tajna służba funkcjonująca w dowolnym zakątku naszego globu ma na koncie sekretne operacje. Przeznacza się miliardy na finansowanie przedsięwzięć, które jako tajne znajdują się z definicji poza wszelką kontrolą. Mówi się, że służby specjalne żyją własnym życiem. I słusznie. Fachowcy od służb dzielą operacje na tajne i ultra-tajne (black ops), czyli “czarne”. Wszystko wskazuje na
to, że zamach na Kennedy`ego jest klasycznym przykładem “czarnej” operacji. Po ponad pół wieku od tego tragicznego zdarzenia jego badacze nadal błądzą we mgle. Każdy kolejny trop prowadzi w ślepą uliczkę. Nadal oficjalna wersja uznaje winnym Lee Harveya Oswalda, który miał trzema strzałami oddanymi z archaicznego (model z 1938 r.) karabinu Mannlicher Carcano kal. 6.35
mm zastrzelić prezydenta i ciężko ranić towarzyszącego mu gubernatora Texasu. Ta pokrętna wersja nadal jest oficjalnym stanowiskiem amerykańskich organów ścigania, mimo że została podważona i wyśmiana przez prokuratora
„Mam przeczucie graniczące Jima Garrisona, który jako jedyny
oficjalne śledztwo w spraz pewnością, że w Lesznowoli wszczął
wie zamachu w Dallas.
doszło do próby samorządoTymczasem ponad połowa Amerykanów jest zdania, że Kennedy padł
wego zamachu”
ofiarą spisku uknutego przez wąską
grupę ważnych osobistości z CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza) i wywiadu wojskowego, powiązanych z podobnie myślącymi ludźmi z kompleksu militarno - przemysłowego. W 1979 r. Komisja ds.
Zabójstw Kongresu USA doszła wreszcie do wniosku, że JFK padł ofiarą spisku, ponieważ w Dallas znalazł się w krzyżowym ogniu przynajmniej dwóch strzelców, a nie jednego, jak dotychczas dowodzono.
Drugi snajper strzelał zza płotu znajdującego się na trawiastym pagórku na wprost prezydenckiej kolumny. Mimo to pełna dokumentacja sprawy nadal jest utajniona przed Amerykanami i światem.
eśli prowadzono by statystyki dotyczące liczby i skuteczności tajnych i “czarnych” operacji
służb wywiadowczych, na podium znalazłyby się służby trzech państw: USA, ZSRR oraz Izraela. Budzący grozę sowiecki NKWD został po wojnie przekształcony w KGB oraz super tajne GRU (wywiad wojskowy). Służby te mają na koncie niezliczoną ilość tajnych przedsięwzięć, realizowanych na wszystkich kontynentach. Pływają w morzu ludzkiej krwi. Izraelski Mossad (pełna nazwa Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych) to wyjątkowo skuteczna agencja rządowa. Ma
w swoim łonie Sajeret Matkal, elitarny oddział używany w najtrudniejszych operacjach. Po ataku
palestyńskich terrorystów i zamordowaniu 11. izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium w 1972 r. ówczesna premier Golda Meir wydała zgodę na rozpoczęcie “czarnej” operacji
pod kryptonimem „Gniew Boga”. Rok później przywódcy “Czarnego Września” i innych organizacji terrorystycznych zostali zlikwidowani. Najsłynniejszą operacją wywiadowczą Mossadu było
wytropienie, uprowadzenie z Argentyny i przetransportowanie do Izraela nazistowskiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna, “architekta” Holokaustu. W 1960 r. Eichmann został postawiony przed sądem w Jerozolimie i powieszony.
Mossad działał też skutecznie na terenie Polski. W 1988 r. premier Izraela Icchak Szamir otrzymał od kontrwywiadu Szin Bet, zajmującego się m. in. ochroną izraelskich placówek dyplomatycznych, raport, z którego wynikało, że zbliżający się rozpad ZSRR może ze sobą nieść śmiertelne niebezpieczeństwo dla około 1,7 mln Żydów zamieszkujących Rosję, Ukrainę i Białoruś. W ZSRR rosły nastroje antysemickie, Żydów oskarżano o spowodowanie kłopotów gospodarczych i udział we
wprowadzeniu sankcji ekonomicznych po inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan w 1980 r.
Obawiano się pogromów na gigantyczną skalę. Szamir poprosił rząd Tadeusza Mazowieckiego o
pomoc w realizacji tajnej operacji “Most”. Nasz rząd wyraził zgodę i przez 2 lata trwania operacji
przez Polskę wyemigrowało do Izraela ponad 40 tys. żydowskich uciekinierów z ZSRR.
Jednak palmę pierwszeństwa, jak idzie o liczbę zrealizowanych poza granicami kraju tajnych i “czarnych” operacji wywiadowczych, dzierżą Stany Zjednoczone. To CIA – a nie KGB, GRU lub Mossad –
przeprowadziła większość tajnych operacji mających na celu likwidację przywódców państw takich
jak Kuba, Kongo, Wietnam Południowy, Irak W sierpniu 2013 r. CIA oficjalnie przyznała się, że w ramach operacji “Ajax” była zaangażowana zarówno w planowanie, jak i wykonanie w 1953 r. zamachu
na Mohammada Mosaddegha, który chciał wprowadzić w Iranie demokratyczne reformy. Rok później Agencja zrealizowała operację PBSUCCESS mającą na celu odsunięcie od władzy prezydenta Gwatemali Jacobo Arbenza, który znacjonalizował plantacje bananowe należące do United Fruit Co.
SA wielokrotnie interweniowały, zarówno zbrojnie, jak i w drodze tajnych działań wywiadowczych prawie w każdym państwie Ameryki Łacińskiej (Boliwia, Brazylia, Gwatemala, Kolumbia, Kuba, Dominikana, Ekwador, Salwador, Haiti, Honduras, Jamajka, Meksyk,
Panama, Peru, Surinam i Urugwaj). Dodając do tego 10 krajów Azji oraz prawie cały Bliski Wschód,
wychodzi na to, że z siedmiu kontynentów tworzących kulę ziemską Stany Zjednoczone nie najechały zbrojnie jedynie Europy i Australii. No i Antarktydy – na razie. W maju 1973 r. nowemu szefowi CIA Billowi Colby położono na biurku zestawienie zawierające 693 przestępstwa popełnione
przez pracowników jego firmy. Były wśród nich m. in. eksperymenty na ludziach, próby zabicia przywódców wielu państw z Fidelem Castro na czele, nielegalny handel bronią i narkotykami, tajne więzienia oraz globalna inwigilacja prowadzona z Fortu Huachuca w Arizonie (czytanie e-maili, esemesów i podsłuchy). Colby zamiótł brudy pod dywan, a decydenci w Białym Domu, Kongresie i Senacie USA nagle zamienili się w głuchych i ślepych.
Jeśli PiS wygra wybory w takim wymiarze, że przez kolejne lata będzie mogło rządzić Polską samodzielnie, zacznę się trochę bać. Czego? Państwa policyjnego i rozbuchania na znacznie większą
skalę wpływów tajnych służb, w tym przede wszystkim CBA. I nie jest to bynajmniej bojaźń bez uzasadnienia. Powyższe przykłady świadczą o tym, że rozbuchane i pozbawione obywatelskiej kontroli tajne służby szybko przeistaczają się w potwora pożerającego także niewinnych i bezbronnych.
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Czy wyścigi konne w naszym kraju muszą umrzeć?

Powraca dawny dylemat: koń a sprawa polska...
Satyryk Jan Pietrzak, prześmiewca siermiężnej socjalistycznej rzeczywistości, postawił kiedyś w kabarecie “Pod Egidą” tezę, że są kraje rozwijające
się i zwijające się. Drugi człon
tej tezy pasuje jak ulał do polskich wyścigów konnych.
olskie wyścigi kojarzone są dzisiaj wyłącznie ze Służewcem.
To nie dziwi, ponieważ od zakończenia II wojny światowej najlepsze
konie ścigają się wyłącznie na stołecznym hipodromie. Odbywają się co prawda biegi na wrocławskich Partynicach i
raz w roku, przez trzy letnie tygodnie, w
Sopocie, ale to erzac, czyli wyścigowe
popłuczyny. W tym roku Sopotu w ogóle nie było ze względu na rzekomy koński wirus (?), we Wrocławiu zaplanowano 69 gonitw, natomiast na Służewcu 438. Taka dysproporcja w liczbach w
pełni uzasadnia mój pogląd, że gonitwy
na tych dwóch, za przeproszeniem, torach Partynice i Sopot, to wyścigowe
popłuczyny z udziałem koni grupowych,
w większości grup najniższych. Nie pamiętam, by do Wrocławia bądź Sopotu
zawitały konie ścigające się na najwyższym szczeblu, czyli aktualni triumfatorzy gonitw Derby, Rulera, St. Leger,
czy Wielkiej Warszawskiej.
edynym wyjątkiem były gonitwy Oaks (Liry) dla najlepszych
klaczy rocznika derbowego, których organizację Polski Klub Wyścigów
Konnych powierzył w 2014 i 2015 r. Partynicom. Za takim rozwiązaniem mocno optowała także “Passa”, widzieliśmy
bowiem w tej decyzji dużą szansę na
promocję tej widowiskowej dyscypliny
sportu. Był to błąd. Partyniccy decydenci dali bowiem pokaz wyjątkowej nieudolności organizacyjnej. W 2015 r. gonitwa Oaks we Wrocławiu odbyła się z
35-minutowym opóźnieniem. Faworytka Zabava i czeska Santin uciekły z maszyny startowej i przegalopowały całe
okrążenie. Polowanie na uciekinierki
trwało kwadrans. Było to przedstawienie komiczne i jednocześnie żałosne.
Pozostałe uczestniczki Oaks przez ponad
pół godziny dreptały w tropikalnym upale, zanim kompletnie nie radząca sobie
z końmi obsługa załadowała je wreszcie
do boksów i nieudolny starter mógł wysłać do boju uczestniczki tego prestiżowego wyścigu.
ylko jeden tor wyścigowy z
prawdziwego zdarzenia w bez
mała 40-milionowym państwie w sercu Europy, to jedno z następstw II wojny światowej, która kompletnie zniszczyła polską gospodarkę, w
tym także hodowlę folblutów, ustaliła
nowy podział geograficzny wschodniej
części kontynentu i obróciła w perzynę
infrastrukturę całych miast. Polska dostała się w strefę wpływów sowieckich
i przez ponad 40 lat tkwiła w gospodarczym i inwestycyjnym marazmie.
Mówi się, że rozkwit polskich wyścigów konnych przypada na lata sześćdziesiąte, a przede wszystkim siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy polska hodowla folblutów opierała się na
trzech bardzo dobrych reproduktorach
(Dakota, Mehari i Negresco) oraz w
mniejszym stopniu na Saraganie i Conor Passie, sprowadzonych z Zachodu
za niewielkie pieniądze. Ich potomstwo
prezentowała się dobrze na torach polskich i nieźle w tzw. “demoludach”. Niestety, nie wysyłane na Zachód z powodu oszczędności nie miało możliwości
konfrontacji z tamtejszymi folblutami.
yjątkiem był urodzony w
1974 r. ogier Pawiment
(Mehari - Pytia), który wygrał prestiżowe Grosser Preis von Europa (G1), Gran Premio del Jockey Club
Italiano (G1) oraz Grosser Preis von
Dortmund (G3). Nie on jednak jest moim zdaniem polskim folblutem nr 1
wszech czasów na torze i w hodowli.
Wyhodowany w SK Iwno w 2014 r.
ogier Tunis (Estejo - Tracja) został jako
trzylatek sprzedany za frajerskie pieniądze do Francji i przez zaledwie dwa
lata kariery w gonitwach przeszkodowych zarobił dla francuskiego właściciela 611 tys. euro. Z 18 gonitw, w których
uczestniczył, wygrał 6 i aż 8 razy wywalczył podium. Niedawno właściciel ogie-
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ra zamknął zapisy na stanówkę (5 tys.
euro za pokrycie przez Tunisa klaczy) z
uwagi na zbyt dużą liczbę chętnych.
czasach realnego socjalizmu władze PRL nie próbowały poszerzać wyścigowej bazy, by doprowadzić ją do poziomu sprzed wojny. Skupiono się na Służewcu, jednak w ogóle nie inwestowano w ten zabytkowy obiekt, co powodowało, że systematycznie popadał w ruinę. Kiedy w 2008 roku 137-hektarowy hipodrom przejął w wieloletnią
dzierżawę państwowy Totalizator Sportowy był to obraz nędzy i rozpaczy. Poprzednie zarządy spółki doprowadziły
do wyremontowania Trybuny Honorowej, siodlarni, zabytkowej łaźni, wy-
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wie, ile torów wyścigowych funkcjonowało w Polsce w roku 1939? Wyliczę te,
na których organizowano mityngi cyklicznie: Warszawa (Służewiec, wcześniej Pole Mokotowskie), Poznań (tor na
Ławicy), Sopot (Karlikowo), Lwów (na
Persenkówce), Łódź (tor w Rudzie Pabianickiej), Wilno, Katowice i Zakopane. Łącznie 8 profesjonalnych torów.
Poza tym ścigano się także w Radomiu,
Grudziądzu, Bydgoszczy, w Czarnowie
pod Kielcami, w Baranowiczach, Przemyślu, w Tarnowskich Górach, a nawet przez 4 lata w Grajewie.
dyby nie wybuch II wojny
światowej, Polska mogłaby
dzisiaj być wyścigowym mocarzem. Skąd to przeświadczenie? Stąd,
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czeń przekonanie, że koń z mierną karierą wyścigową nie może być cennym
reproduktorem, nawet jeśli legitymuje
się bardzo dobrym rodowodem. W
światowej hodowli panuje bowiem do
dzisiaj mocne przekonanie, że ogier,
by zdolny był dawać dobre na torze potomstwo, musi oprócz dobrego pochodzenia odznaczać się dzielnością i mocą organizmu wykazaną w surowych
próbach wyścigowych. Potwierdzeniem takiego właśnie podejścia do hodowli są m. in. wspaniałego pochodzenia gniady Sunderland, zakupiony w
1934 r. przez Antoniego Budnego na
aukcji w Newmarket, który nie dał nic
wartościowego, jak również bardzo dobry rodowodowo Manton, wybijający

P

J

T

W

skiej. Wiadomo od dawna, że najlepsze
warunki przyrodnicze do hodowli folblutów panują w południowej Anglii,
w Irlandii oraz we Francji (Normandia), dlatego we wschodniej Europie
korzystniej jest posługiwać się w hodowli ogierami stamtąd importowanymi. Krajowe ogiery pełnej krwi rzadko bywają reproduktorami na europejski sznyt, a możliwości i szanse w
tym względzie słabną w miarę, jak
ogier pochodzi z drugiego czy trzeciego pokolenia krajowego. Zawodowcy
w końskiej branży wiedzą, że dla dzielności folblutów i późniejszej ich kariery stadnej nie jest groźne występowanie w rodowodzie nawet większej liczby krajowych klaczy, natomiast zgubne jest duże nagromadzenie ogierów
krajowych.
rzedwojenni polscy hodowcy
posiedli konieczną wiedzę i poznali na wskroś koński biznes.
Świadczą o tym wyżej wymienione,
bardzo przemyślane i trafione zakupy
na Zachodzie ogierów z przeznaczeniem do stada. Byliśmy już bardzo blisko i kto wie jaką pozycję na świecie
miałyby dzisiaj wyhodowane w Polsce
folbluty, gdyby nie wybuch II wojny
światowej. Obecnie prawdziwych zawodowców, na podobieństwo tych
przedwojennych, można policzyć na
palcach obu rąk, a dzisiejsze ministerstwo rolnictwa to siedziba wyścigowych
dyletantów. Kompetencje w branży wyścigowej są podzielone, a ich granice
mgliste, brakuje pieniędzy oraz pomysłu na reaktywację tej królewskiej dyscypliny sportu, a brak woli politycznej
kolejnych rządów i parlamentów mogącej dać potężny impuls do przystąpienia
do reaktywacji, powoduje, że pogrzeb
polskich wyścigów konnych jest moim
zdaniem bardzo bliski.
usimy wszyscy, całe środowisko wyścigowe, przyjąć
wreszcie do wiadomości, że
nie będzie rozwoju polskich wyścigów
konnych bez radykalnego powiększenia
bazy wyścigowej, czyli budowy w dużych miastach nowych torów. Z jednym
Służewcem i dwoma prowincjonalnymi
przybudówkami w postaci Partynic i
Sopotu, gdzie konie ścigają się tylko
przez trzy tygodnie w roku, rozprawianie o rozwoju wyścigów jest li tylko
czczą gadaniną i gonieniem za własnym
ogonem. Jeśli kolejne rządy RP nadal
będą głuche i ślepe, nie dostrzegając, że
na stworzeniu “horse industry” można
zarabiać w 40-milionowym europejskim kraju duże pieniądze i konkretnymi działaniami w postaci stosownych
rozporządzeń oraz ustaw (na wzór rządów przedwojennych) nie zachęcą prezydentów dużych miast do budowy infrastruktury typowo wyścigowej, zaś
poważnych inwestorów do grupowania się w stowarzyszeniach i wykładania pieniędzy na zakup i hodowlę folblutów, los wyścigów konnych w Polsce
jest przesądzony.
ie zabili polskich wyścigów
zaborcy, nie zabili Hitler i
Stalin, ich katem okazał się
współczesny wolny rynek. Co i kogo
mamy dzisiaj na służewieckim torze?
Topniejącą z roku na rok garstkę najbardziej wytrwałych bywalców, nędzne kilkutysięczne pule w totalizatorze, dzierżawcę toru, który traktuje
zabytkowy obiekt niczym piąte koło u
wozu, średnio utalentowanych jeźdźców prowadzących dosiadane folbluty w gonitwach kategorii A w tempie
już nawet nie kłusaków, a kucyków
(“ćwiartka” 46,4 sek. w nagrodzie Kozienic!!!), udzielających zdawkowe informacje trenerów oraz biegającą po
torze z mikrofonem panienkę, wybitną znawczynię problematyki końskiej,
zadającą trenerom i właścicielom pytania w rodzaju “co pan czuł, kiedy
wygrywał pański koń”? Gdyby tak infantylne pytanie zostało skierowane
do mnie, odparłbym, że byłem wściekły, ponieważ oczekiwałem, iż mój koń
przegra. Tak czy owak, jeśli kogokolwiek status quo na Służewcu jeszcze
napawa optymizmem, to gratuluję dobrego samopoczucia.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto: Jour de Galop
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Tunis (na pierwszym planie) walczy o zwycięstwo na hipodromie Auteuil we Francji
mieniono kanat (taśma okalajća tor)
oraz sprowadzono z Australii nową maszynę startową. Trybunę II wyremontowano tylko w połowie, zupełnie bez
sensu. I to by było na tyle. Obecny zarząd TS nie robi nic w kierunku promocji i rozwoju Służewca. Coraz wyraźniej widać, że decydentom z centrali TS przy ul. Kijowskiej 1 tory służewieckie po prostu ciążą, i że są im potrzebne jak, nie przymierzając, łysemu
grzebień.
tu mój mózg zaczyna drążyć pytanie: po co było ładować miliony na modernizację Służewca,
skoro jest to dziecko niechciane? Co z tego, że mamy przepiękny, klasyczny, wymiarowy tor, zwieńczony Trybuną Honorową w naprawdę europejskim stylu,
skoro króluje na nim karykatura wyścigów konnych oglądana przez kilkuset
coraz bardziej rozczarowanych i zniesmaczonych widzów? Kto zada sobie
trud, by przyjechać z miasta, wyłożyć
pieniądze i bić się o wygranie zakładu
septyma, którego pula to przeważnie
kilkanaście tysięcy złotych? Kto zaryzykuje pieniądze, by zagrać zakład kwinta, której pula spadła ostatnio do kilku
tysięcy zł? To ma być oferta mająca
zwabić na Służewiec tysiące widzów?
Ponury żart. Kto zaryzykuje wyłożenie
dużych pieniędzy na hodowlę i utrzymanie koni wyścigowych w kraju, gdzie
funkcjonuje tylko jeden tor z prawdziwego zdarzenia? Prawda jest jedna:
bez dużych inwestycji, woli politycznej
i opracowania precyzyjnego planu rozwoju polskiego “horse industry”, rodzime wyścigi konne muszą upaść.
alszy więc żywot końskich
wyścigów w Polsce to nie tylko umożliwienie gry przez Internet, czy znaczne wzmocnienie promocji tej dyscypliny sportu w mediach,
co jest oczywiście bardzo istotnym elementem. Kluczem do rozwoju wyścigów jest budowa nowych torów, na razie w największych miastach kraju. Dobrze wiedziano o tym po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Kto z dzisiejszych bywalców Służewca
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że żyli wówczas w Polsce ludzie znający na wylot koński biznes, a władze
państwa w 1925 r. wyraziły wolę polityczną poprzez wdrożenie w życie
“Ustawy o wyścigach konnych”, fundamentu, na którym oparto organizację i
rozwój końskich wyścigów w kraju. W
wykonaniu ustawy minister rolnictwa
zatwierdził bardzo obszerne “Prawidła
wyścigowe”. Zgodnie z art. 8 budżety i
rachunkowość towarzystw urządzających wyścigi, jak również rachunkowość zakładów wzajemnych (końskiego totalizatora) podlegały wyłącznej
kontroli ministra rolnictwa i dóbr państwowych. Genialne w swojej prostocie? Wszystkie kwestie wyścigowe w
jednym ręku i w jednym ministerialnym budynku. W łonie resortu powołano Komitet ds. Wyścigów Konnych, którego dyrektorem zawsze był dyrektor
Departamentu Chowu Koni bądź naczelnik Wydziału Chowu Koni. Czyli,
zgodnie z żartobliwym powiedzeniem,
fachowiec na fachowcu, fachowcem poganiał. Przy Komitecie powołano Zebranie Stewardów, specjalny organ
orzekający w kwestii interpretowania i
wykonania zapisów “Prawideł wyścigowych”.
stawa z 1925 r. uporządkowała branżę wyścigową, czego tak bardzo brakuje dzisiaj.
Wyodrębnione bowiem zostały jako zupełnie odmienne akty legislacyjne: ustawa, czyli prawo o wyścigach konnych,
techniczne prawidła wyścigowe dotyczące sposobu i reguł odbywania się
wyścigów, statuty towarzystw wyścigowych regulujące wewnętrzną organizację tych zrzeszeń, a przede wszystkim jasno określono kompetencje. Autorami tych aktów legislacyjnych byli
uważany za legendę polskich wyścigów
konnych Fryderyk Jurjewicz oraz prawnik Wiktor Leśniewski. Tak, tak – tylko
dwie osoby. Bez potrzeby zatrudniania
kilku bardzo kosztownych kancelarii i
chmary prawników.
przedwojennej hodowli
folblutów panowało przejęte z zachodnich doświad-
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się jedynie jako ojciec matek (dał m.
in. klacz Fortunę, matkę klasowego Pasjansa i legendarnego Skarba). To
przedwojenne podejście potwierdza
się także dzisiaj (m. in. kupiony przez
służewieckiego hodowcę za 20 tys. gwinei wybornego pochodzenia October,
a także Arithmancer, czy Needham`s
Fort). Za średniej miary uznawane są
reproduktory, które dobrze biegały jako dwulatki, ale w roczniku derbowym
mocno obniżały loty.
zięki wszechstronnej wiedzy,
potwierdzonej konkretnymi
przykładami, Fryderyk Jurjewicz kupił we Francji konia o najznakomitszym pochodzeniu na stosunki światowe. Ogier Fils du Vent był
najszybszym folblutem w Europie z 15
wygranymi gonitwami najwyższych
kategorii na koncie. Mógł stanowić w
Polsce tylko dlatego, że miał nieco
wadliwy staw skokowy powodujący
nieznacznego zajęczaka. W innym
przypadku kosztowałby krocie. Jurjewicz wiedział jednak co robi, bo po latach okazało się, że wadę po ojcu przejęło tylko czworo potomków Fils du
Venta. Większość potomstwa sprawowała się znakomicie na torze, wygrywając wiele gonitw poza grupami (Colombo, Ruń, Duce, Dunkierka i Jeziorna), w tym Derby (Falstaff, Hel i Forward). Ogólna suma wygranych, zanotowanych przez synów i córek Fils du
Venta w latach 1924-1935 jest astronomiczna - 2.826.983 zł. Źródła historyczne opisują ogiera jako “konia wyżej średniego wzrostu, o potężnym tułowiu, mierzył bowiem 200 cm w obwodzie klatki piersiowej. Miał doskonale umięśniony szeroki i długi zad,
suche odnóża oraz wysoko wyrażoną
szlachetność”.
rancuski Fils du Vent, angielskie Villars (dał znakomite
ogiery Łeb w Łeb i Jon), Morganatic i Carabas oraz niemiecki Bafur,
to podwaliny polskiej hodowli folblutów. Dały całe zastępy znakomitych
koni, w tym derbistów, co pozwoliło
zbliżyć się nam do średniej europej-
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! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście, 26
m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Sadyba, apartament 3 pok.,90
m2, wysoki standard, 2014 r., 990
tys. zł do neg., 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
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, 601 333 707
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

BEZPOŚREDNIO sprzedam
ładną kawalerkę 31 m2 z
balkonerm, Stokłosy, 516 464 149
DZIAŁKA rekreacyjnobudowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101
NOWY DOM w Polanicy Zdroju
200/614 m2 w pełni wyposażony są wszystkie media - sprzedam za
700 tys. zł lub zamienię na
mieszkanie w Warszawie w
nowym budownictwie.
Tel. 501 648 930
WYNAJMĘ pokój 11 m2,
umeblowny, Stegny, 506 68 75 94

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
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

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 650 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
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
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

! 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
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) 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
! 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 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2,
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 800 tys. zł do
neg., 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
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 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
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
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

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
CYKLINOWANIE, 696 269 184

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
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

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SCHODY, 787 726 963
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TELEWIZORY, 501 829 771
TYNKIi, wylewki, piana pur,
668 327 588

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 056 006
DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni
sprzątaczkę w pełnym wymiarze,
22 859 17 20
DZIELNICOWE Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
poszukuje pracownika na
stanowisko “Specjalista ds.
finansowo-księgowych”.
Szczegółowe informacje dotyczące
ogłoszenia znajdują się pod
adresem: www.dbfo.ursynow.pl
(zakładka oferty pracy)
FIRMA zatrudni emerytów rencistów do dozoru biurowca
(Ursynów). Umowa zlecenie,
wymiar czasu pracy 24/48 h,
1500 zł netto.
Telefon 602 33 69 55
w godz. 8-17
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
POTRZEBNA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, UrsynówNatolin, 22 649 18 19
SZKOŁA zatrudni sprzątaczkę,
22 649 94 85; 22 648 59 14
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568
ZATRUDNIĘ na parking
(emeryt niepalący), 641 473 778
ZATRUDNIĘ panią i pana do
utrzymania czystości na osiedlu,
504 226 160

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, gładź,
696 269 184
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

USŁUGI tapicerskie,
501 283 986
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI, Piaseczno,
601 870 594
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Kronika Stróżów Prawa
szych obrażeń i został zwolniony do domu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało jednak, że miał on około półtora
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto policjanci ustalili, że miał wstrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Pozostałym
uczestnikom zdarzenia drogowego nic się nie stało.
Nietrzeźwego kierującego
Wypadek
czeka odpowiedzialność karna
za przestępstwa drogowe. Gropo pijanemu
zi mu kara do 2 lat więzienia.
Na skrzyżowaniu ulic So- Policjanci ustalą kto przyczynił
bieskiego i Bonifacego do- się do zderzenia drogowego. W
szło do zderzenia trzech
zależności od ustaleń sprawcę
samochodów osobowych. czeka kara w postaci grzywny
Mężczyzna kierujący
do 5000 zł.
oplem trafił do szpitala.
Sprawcy jechali
Badanie wykazało, że
miał około półtora prow stronę komisariatu
mila alkoholu w organiPolicjanci zatrzymali
zmie, a także sądowy zamałżeństwo, które wczekaz prowadzenia pojazśniej dopuściło się kradów. Kierującemu chryslerem oraz samochodem dzieży ubrań z markowych sklepów sportokia nic się nie stało.
Kilka minut po godzinie wych. Podejrzani nie za7:00 rano na jednym ze skrzy- trzymali się do kontroli i
żowań na Mokotowie doszło próbowali uciec. Nie wiedo zderzenia się trzech samo- dzieć dlaczego mężczyzna
chodów. Poczałkowo zdarze- siedzący za kierownicą jenie wyglądało dosyć poważ- chał cały czas w stronę
nie. Na miejscu pracowali po- komendy Policji na ul.
licjanci ze stołecznej drogówki Malczewskiego.
Kilka minut przed godziną
oraz ratownicy medyczni. Kierujący oplem trafił do szpitala. 16:00 w pobliżu galerii hanBadania lekarskie wykazały, dlowej na Mokotowie poliże nie odniósł on poważniej- cjanci z wydziału wywiadow-

czo-patrolowego zauważyli
mężczyznę i kobietę wsiadających do srebrnego forda focusa. Mundurowi wcześniej
ustalili, że para może mieć
przy sobie kradzione rzeczy.
Kiedy samochód ruszył funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania się pojazdu. Siedzący za kierownicą mężczyzna najpierw zwolnił, a następnie przyspieszył i podjął
ucieczkę. Przez kilka minut
jechał ulicami Mokotowa, nie
reagując na sygnały świetlne i
dźwiękowe. Kiedy dojechał do
ulicy Malczewskiego, w pobliże budynku komendy Policji,
na chwilę zatrzymał auto. Kobieta, która z niego wysiadła
dalszą ucieczkę podjęła pieszo. Została zatrzymana, kiedy chowała się za okolicznymi
zaroślami. Drugi radiowóz
kontynuował pościg za kierującym fordem, który został zatrzymany przy ul. Bukierowej.
Kobieta początkowo twierdziła, że nie zna mężczyzny, z
którym jechała. Po chwili jednak przyznała, że to jej mąż, a
ubrania ukradli ponieważ
chcieli dorobić gdyż mają na
utrzymaniu 3-miesięczne
dziecko.
Oboje trafili do policyjnego
aresztu. Następnego dnia usłyszeli zarzuty, za które mogą zostać skazani nawet na 5 lat więzienia.
pol

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje
Hanna Komorowska-G
Gawłowicz
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
Policja

701 75 00
757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
756 70 16...18

Lesznowola

Co i kto
We wtorek 3 września rozpocznie się XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga (w 29. rocznicę śmierci patrona).
Koncert inauguracyjny odbędzie się w kawiarni Nowy Świat Muzyki (ul. Nowy Świat 63 / róg
Świętokrzyskiej) o godz. 19.
Wystąpią laureaci Złotych Liści Retro: Anna Maria Adamiak, Julita Kożuszek, Maciej Klociński,
Jan Traczyk oraz dwójka laureatów z Ursynowa: Klaudia Kulik i Marcin Dominik Molski.
Całość poprowadzi dyrektor artystyczny XVI OFPR Wojciech Dąbrowski.
Festiwal potrwa przez cały wrzesień. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.spotkaniazpiosenka.org/Festiwal Piosenki Retro.

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Piątek, 30 sierpnia, 11.00-1
14.00: W Domu Sztuki odbędą się
bezpłatne warsztaty dla seniorów „O bezpiecznym kupowaniu,
zorganizowane przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej,
współfinansowane przez m.st. Warszawa. Będzie można się
dowiedzieć: jak bezpiecznie podpisać umowę, co zrobić, gdy się
rozmyślimy, jak unikać oszustów.

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
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
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