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Kolejny numer „Passy“ ukaże się 10 stycznia
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S zybko przyszło, szybko po-
szło – tak można najkrócej
zaopiniować kolejne uchwa-

ły zdominowanej przez Platformę
Obywatelską Rady Warszawy, naj-
pierw opowiadającej się za 98-pro-
centową bonifikatą dla beneficjen-
tów przekształcenia użytkowania
wieczystego we własność, potem
zmniejszającej bonifikatę do 60
procent, by na koniec powrócić (jak
można się spodziewać) do rozwią-
zania pierwotnego. Oczywiście, w
perspektywie uszczupli ono budżet
miasta o miliardy, ale uratuje w
jakimś stopniu twarz Platformy i
jej najwyższego reprezentanta w
stolicy – prezydenta Rafała Trza-
skowskiego.

N o cóż, echa przedziwnych
rozwiązań prawnych z
okresu tzw. Polski Ludowej

wciąż dają o sobie znać i dobrze
byłoby, żeby likwidacja owych dzi-
wolągów obciążała wszystkich oby-
wateli po równo. Tak jednak się
nie dzieje, bowiem gdy tylko którejś
partii uda się zdobyć na określo-
nym polu władzę absolutną, na-
tychmiast rodzi się chęć działań
autorytarnych, o których potem
mawia się z pewnym zawstydze-
niem: och, diabeł podkusił... 

T rafiły przypadkowo w moje
ręce dwa roczniki dawno już
zapomnianej ogólnopolskiej

gazety „Sztandar Młodych”, w cza-
sach stalinowskich będącej bodaj

odpowiednikiem „Komsomolskiej
Prawdy”. Lektura zamieszczanych
wtedy w Sztandarze artykułów je-
ży dziś włosy na głowie. Autorzy,
którzy potem zyskali duży rozgłos
jako wybitni pisarze lub dziennika-
rze, płaszczą się przed dyktatorem
Stalinem i jego polskimi popleczni-
kami, publikują na ich cześć wier-
nopoddańcze wiersze albo składa-
ją upokarzającą samokrytykę. 

C ały Zachód to byli dla tam-
toczesnego Sztandaru wy-
łącznie krwiożerczy impe-

rialiści i brzuchaci burżuje w cy-
lindrach na głowie, z cygarami w
zębach. A już uosobieniem owych
„wrogów ludu”, dodatkowo dążą-
cych do naruszenia pokoju między
narodami, był brytyjski premier z
okresu drugiej wojny światowej –
Winston Churchill. Gazeta z całą
otwartością ujawniała dosłownie
w każdej szpalcie, że w Polsce prak-
tycznie nie odróżnia się instancji
państwowych od partyjnych, a na
przestrzeń zarezerwowaną nomi-
nalnie dla osób właściwych dygni-
tarze polityczni w każdej chwili
mogą wkroczyć – „bez żadnego try-
bu”, jeśli użyć dzisiejszej władczej
terminologii – i albo naurągać nie-
mającym uprzywilejowania współ-
obywatelom, albo cichcem zlecić
posadzenie ich za kratami. Na tej
zasadzie mój starszy kolega z
„Przeglądu Sportowego” przesie-
dział aż sześć lat w celi śmierci i
nic dziwnego, że po wypuszczeniu
z więzienia w 1956 roku cieszył się
tylko z tego, że żyje. 

W tamtych czasach było się
całkowicie bezbronnym
wobec państwa. O tym,

że cywilizowany świat wytyka pol-
skim władzom stosowanie bezpra-
wia, obywatele nie mieli nawet
szans się dowiedzieć, skoro po lektu-
rze całkowicie posłusznej reżimowi

prasy mogli jedynie wysłuchać pro-
pagandowych audycji z „kołchoź-
ników”, a telewizji i Internetu wte-
dy jeszcze nie było. Ostatnią deską
ratunku stawało się więc nasłuchi-
wane po cichu i zagłuszane przez
odpowiednie służby (szumidła, szu-
midła...) Radio Wolna Europa. 

K to dziś uwierzy, że po prze-
łomie październikowym w
1956 roku w delegacji mło-

dych żurnalistów, która wyprawi-
ła się z wizytą do redakcji Wolnej
Europy w Monachium, był obec-
nie wyklinany i pogardzany... Je-
rzy Urban, ówczesna podpora po-
stępowego tygodnika socjalistycz-

nych liberałów – „Po prostu”?
Wkrótce potem ukarano Urbana
długoletnim zakazem publikowa-
nia, który sprytnie obchodził, pisu-
jąc pod pseudonimami uwielbiane
przez czytelników kryminałki. Te-
raz ten Art Buchwald polskiego fe-
lietonu, jako człowiek po najróż-
niejszych przejściach politycznych,
wydaje całkowicie niezależny ty-
godnik „Nie”, ostrzegając w nadty-
tule, że „czasopismo zawiera wul-
garne słowa oraz nieprzyzwoite, a
nawet antyrządowe i przeciwko-
ścielne treści”. Na Urbana wyda-
no już parę wyroków. Za komuny
był wobec represji agend państwo-

wych bezsilny. Teraz ma ten luk-
sus, że może odwoływać się do wie-
lu instytucji europejskich, korzy-
stając choćby z tego, że jesteśmy w
Unii, jakkolwiek przez dłuższy czas
miłościwie panująca nam partia
twierdziła, że cała ta Unia może
nam co najwyżej nagwizdać albo
skoczyć na pukiel. Dopiero w ostat-
nim czasie władcy Polski zaczęli
na powrót godzić się z wymaga-
nymi w Europie standardami, a
usiłującej zdeptać „unijną szma-
tę” wicemistrzyni dobrych manier
Krystynie Pawłowicz kazali jakby
cokolwiek przymknąć niewyparzo-
ny dzióbek. 

Czy po rodzącym niesłycha-
ne komplikacje międzypań-
stwowe, a sprowokowanym

niechcący przez Downing Street
brexicie czeka nas ewentualnie wy-
muszony przez Nowogrodzką pole-
xit? Czas pokaże, na razie wierzmy
ludziom, w których rękach pozo-
stają stery RP, że trzymając zdecy-
dowanie prounijny kurs, nie wpro-
wadzą nas na polityczną mieliznę,
choć o to łatwo, gdy się nie lubi ko-
rzystać z przyrządów kontrolnych. 

T rochę to wygląda na déj? vu,
gdy się dziś słyszy już nie o
imperialistach i burżujach,

ale o uprzywilejowanej „kaście”
oraz o wspierających ją „ulicy i za-
granicy”. Najważniejsze instancje
państwowe: Sejm, Senat, Trybunał
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy,
urząd prezydenta RP, a nawet Ko-
misja Nadzoru Finansowego jak-
by straciły swój autorytet, zamie-
niając się w sterowane z ukrycia
marionetki. Co gorsza, Polacy sami
już nie wiedzą, na jakim świecie
żyją, skoro jedni politycy respektu-
ją miłą sobie grupę sędziów, inni
zaś swoją. Do niedawna nie było
nawet wiadomo, kto jest oficjalnie
prezesem SN – dopiero Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
musiał to wskazać. 

Z okazji 2018. rocznicy Boże-
go Narodzenia marzyłoby
mi się więc, by polityczne

diabły odłożyły na bok widły i od-
pięły rogi, przemieniając się w ła-
godne i opiekuńcze anioły, które w
wigilijny wieczór – zamiast łamać
konstytucję i zasady przyzwoito-
ści – przełamią się w przyjaciel-
skiej atmosferze opłatkiem. Zatem
– Drodzy Czytelnicy – Anielskich
Świąt!
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Tańsze święta z kartą kredytową
Boże Narodzenie będzie nas kosztować statystycznie ponad sześć
procent więcej niż rok temu. Ale wcale nie trzeba przepłacać.
Sprytnym sposobem na ulżenie portfelowi może być skorzystanie z
karty kredytowej. Właśnie w grudniu takie karty cieszą się naj-
większą popularnością, a klienci najchętniej korzystają z nich w
sklepach. 

Karta kredytowa jest rozwiązaniem, które najłatwiej pomaga sfinansować
święta. Można płacić nią, gdy akurat zabraknie pieniędzy w portfelu, a zadłużenie zwrócić nawet
kilka tygodni później. Karta kredytowa jest bowiem narzędziem umożliwiającym dostęp do natych-
miastowej pożyczki gotówkowej udzielanej przez bank. Klient może zapłacić kartą za zakupy i ma
aż do 56 dni na zwrot bankowi wydanej kwoty. W tym czasie nie ponosi dodatkowych opłat ani
odsetek (jeśli przekroczy ten termin bank naliczy odsetki). Co ważne – spłatę zadłużenia na kar-
cie można rozłożyć na raty. 

Aby zamówić kartę, nie trzeba mieć konta w banku. Wystarczy odwiedzić placówkę i złożyć od-
powiedni wniosek albo wypełnić formularz na naszej stronie internetowej. 

Credit Agricole oferuje aktualnie dwie karty kredytowe w specjalnej promocji: Silver i Gold. Kar-
tę Gold można otrzymać bez rocznej opłaty za wydanie karty, a za obsługę rachunku karty Silver
przez rok bank nie pobiera opłaty. W obu przypadkach oprocentowanie wypłat gotówki z banko-
matów oraz  transakcji bezgotówkowych po spłacie kwoty minimalnej wynosi przez pierwszy rok
tylko 7 proc. i jest najniższe na rynku. Oferta dostępna jest do 28 lutego dla osób, które nie miały
dotychczas karty kredytowej tego banku. 

Warto również pamiętać, że płacąc za zakupy kartą Credit Agricole, można korzystać z dodat-
kowych zniżek w Klubie Rabatowym. Każdy, kto ma kartę debetową lub kredytową Credit Agri-
cole, przez cały rok może korzystać z rabatów aż do 55 procent. Klub przygotowuje również sezo-
nowe propozycje. Teraz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia klienci znajdą w nim po-
nad 30 specjalnych ofert, z których skorzystać można do Wigilii. Wśród nich są tak atrakcyjne ofer-
ty jak: 15 procent na produkty marki RAVEN w RTV EURO AGD; 18 proc. kosmetyki i zapachy w
Douglas.pl, 10 proc. w Cocolicie; 15 proc. na obuwie w Badura, artykuły sportowe w Martes
Sport, czy zegarki w Time Trend oraz 10 proc. na wybrany asortyment na Mohito.com. Ponadto
20 zł rabatu proponuje Coffeedesk przy zakupie aromatycznych kaw, herbat i akcesoriów, zaś 20
proc. iCandle.pl, oferujący świece Woodwick.

Klubrabatowy.pl to również specjalne okazje cenowe, tzw. szalone godziny – czyli oferty promo-
cyjne o krótkim terminie ważności, dostępne u wybranych partnerów. Nie brakuje ich również w
świątecznej promocji. Klienci znajdą je w: H&M, About You czy Empik.com.

Korzystanie z ofert rabatowych jest bardzo proste, wystarczy poinformować sprzedawcę, że płat-
ność będzie dokonana jedną z kart Credit Agricole lub okazać kupon rabatowy w formie papiero-
wej bądź elektronicznej np. na telefonie. W przypadku sklepów internetowych wystarczy pobrać
kod rabatowy i wykorzystać go podczas zamówienia. Klient może szybko znaleźć zniżki podczas
zakupów, korzystając z serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej CA24 lub zaplanować zaku-
py w domu, korzystając z planera zakupów wraz z nawigatorem, który wskaże najkrótszą drogę
do sklepu z rabatem.

Klub Rabatowy banku Credit Agricole to 3 tysiące marek w blisko 10 000 sklepach i punktach
usługowych w całej Polsce, zarówno w dużych miastach i mniejszych miejscowościach.

Szczegóły ofert oraz kupony rabatowe znajdują się na stronie internetowej programu www.klu-
brabatowy.pl 

Oferta świąteczna obowiązuje do 24.12.2018 r.
Wszystkim czytelnikom tygodnika PASSA życzę udanych świątecznych zakupów i wspania-

łych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie. Mam również nadzieję, że nowy, 2019 rok, który zbli-
ża się wielkimi krokami, będzie obfitował w sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
( a u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y  b a n k u  C r e d i t  A g r c o l e )



3



4

W dniach 14 - 16 grudnia 2018 r. zawod-
nicy sekcji pływackiej Uczniowskiego
Klubu Sportowego “GIM 92 Ursynów”
rywalizowali w Zimowych Mistrzo-
stwach Polski w Pływaniu. Mistrzostwa
dla młodzieży 14-letniej odbyły się w
Olsztynie, a dla 15-latków w Ostrowcu
Świętokrzyskim. 

Podsumowując trzy dni Zimowych Mistrzostw
Polski, możemy śmiało powiedzieć, że były to wspa-
niałe zawody dla ursynowskich pływaków. Posypa-
ło się dużo rekordów życiowych, dwa rekordy Pol-
ski, awanse do serii finałowych oraz 10 medali.

Na listę medalistów wpisali się:
- Maciej Konarski (14 lat) – zdobywając 5 me-

dali w startach indywidualnych (3 złote i 2 srebr-

ne) oraz brązowy medal w sztafecie 4x100 m
stylem zmiennym (“brązowa” sztafeta wystarto-
wała w składzie: Ignacy Jędrzejkiewicz, Franci-
szek Ziembowicz, Maciej Konarski i Radosław
Wiciak).Konarski ustanowił również dwa rekor-
dy Polski – juniorów 14-letnich  na dystansie 100
m stylem zmiennym z czasem 57.58 oraz na dy-
stansie 200 m stylem zmiennym z czasem:
2:04.19.

- Gabriela Herbreder (15 lat) – zdobywając 3
medale w startach indywidualnych (1 srebrny i 2
brązowe) oraz złoty medal w sztafecie 4x100 m
stylem zmiennym (“złota” sztafeta wystartowała
w składzie: Anna Kozińska, Gabriela Herbreder,
Nina Kawka, Sandra Chąciak).

F o t o :  U K S  “ G I M  9 2  U r s y n ó w ”

Informujemy o naborze
do nowego ŻEŃSKIEGO
CHÓRU KAMERALNEGO –
URSINOVIA, powstającego
przy DOK URSYNÓW. 

Przesłuchania odbędą się w
Dzielnicowym Ośrodku Kultury
przy ul. Kajakowej 12b w dniach:
4.01.2019 (godz. 18.00) oraz

8.01.2019 (godz. 18.00). Chór
poprowadzi dyrygent m. in. Chó-
ru Iuvenis – Jakub Kaczmarek,
który poprowadził m. in. “Requ-
iem” W. A. Mozarta na Ursyno-
wie, a jest kompozytorem muzy-
ki chóralnej, stypendystą m. st.
Warszawy na napisanie opery.
Zajęcia z emisji głosu – prowa-

dzić będzie Aleksandra Klimczak
– solistka operowa związana m.
in. z Filharmonią Narodową, Pol-
ską Operą Królewską oraz wielo-
ma niezależnymi projektami mu-
zycznymi w Polsce i za granicą.
Uczestnictwo w Żeńskim Chórze
Kameralnym Ursinovia jest bez-
płatne. Pierwsza próba w poło-
wie stycznia 2019 roku. 

WWyymmaaggaanniiaa::
zapraszamy panie w przedzia-

le wiekowym 18-55 lat, mini-
mum 2-letnie doświadczenie
chóralne, emisyjne. Mile widzia-
na umiejętność czytania nut.

Na przesłuchanie nie obowią-
zują konkretne utwory, a jednej
osoby słucha się zwyczajowo
około 15-20 minut.

Profil chóru: półprofesjonal-
ny, docelowo konkursowy; w
perspektywie wyjazdy i uczest-
nictwo w projektach oratoryj-
nych m. in. muzyki współczesnej.

Już po raz drugi Dzielnica
Ursynów, przy wsparciu
wolontariuszy z ursynow-
skich szkół, zorganizowa-
ła akcję pn. ,,Choinka dla
bohatera”. 

Projekt jest adresowany do ur-
synowskich kombatantów – we-
teranów II wojny światowej, w
szczególności powstańców war-
szawskich – którzy ze względu
na wiek i stan zdrowia nie mogą
uczestniczyć w innych inicjaty-
wach organizowanych z okazji
nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia. 

W okresie przedświątecznym
grupę 20 kombatantów z tere-
nu Ursynowa odwiedzają wo-
lontariusze skupieni wokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego i ursynowskich
placówek oświatowych:
uczniowie ursynowskich szkół
i harcerze. Każda z odwiedza-
nych osób otrzymuje choinkę
lub stroik, świąteczne upomin-
ki, m. in. słodycze oraz książkę
o tematyce ursynowskiej. Pod-
czas spotkania wolontariusze
dekorują choinkę  i składają do-
mownikom życzenia.  W tym
roku w akcję zaangażował się
Jakub Berent – zastępca bur-
mistrza Ursynowa odpowie-
dzialny za sprawy społeczne.
Osobiście wybrał się z przed-
świąteczną wizytą do jednej z
ursynowskich bohaterek. 

,,Do udziału akcji świątecznej
adresowanej do najstarszych i
najbardziej zasłużonych miesz-
kańców Ursynowa, która zosta-
ła zapoczątkowana w ubiegłym
roku przez mojego poprzedni-
ka, przystąpiłem z pełnym prze-
konaniem już w pierwszych
dniach mojej pracy w ratuszu.

W mojej opinii to znakomity po-
mysł, który obok samego wspar-
cia najbardziej zasłużonych
mieszkańców Ursynowa niesie
za sobą ogromną wartość doda-
ną, jaką jest możliwość bezpo-
średniego spotkania bohaterów
i ich rodzin z młodzieżą z ursy-
nowskich szkół, w tym szczegól-
nym przedświątecznym czasie.
Kombatanci są często bardzo mi-
le zaskoczeni nie tyle świątecz-
nymi podarunkami, co samym
faktem zainteresowania ze stro-
ny młodych ludzi i czasem, któ-
ry chcą im poświęcić. Bardzo
ważne jest także to, że dzięki ak-
cji  udaje się dotrzeć do osób sa-
motnych, schorowanych, które
mają ograniczone możliwości
udziału w innych świątecznych,
i nie tylko, wydarzeniach na te-

renie Ursynowa. Takie akcje –
angażujące różne grupy miesz-
kańców i adekwatne do ich
szczególnych potrzeb będę
chciał w najbliższym czasie roz-
wijać – deklaruje wiceburmistrz
Berent.  

Organizatorem akcji jest
Dzielnica Ursynów m. st. War-
szawy, zaś kluczowym partne-
rem Dzielnicowa Komisja Dialo-
gu Społecznego, wraz z prężnie
działającymi organizacjami po-
zarządowymi: koordynującym
akcję Towarzystwem Rozwija-
nia Aktywności Dzieci ,,Szansa”
oraz ursynowskim oddziałem
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych RP, któ-
ry przekazał informacje i umoż-
liwił kontakt z najbardziej po-
trzebującymi. 

Tradycyjnie już w adwen-
cie na Ursynowie zabrzmi
jedno z najwybitniejszych
arcydzieł w historii muzyki
– „Mesjasz” Georga Frie-
dricha Haendla. W tym ro-
ku Ursynowskie Misterium
Adwentowe Mesjasz 2018
przyjmie zupełnie nową,
dwudniową formułę. 

Pierwszego dnia usłyszymy
pierwszą część tego monumen-
talnego oratorium, zwaną nie-
kiedy adwentową, drugiego zaś
obszerne fragmenty drugiej
części oraz część trzeciej.
Wśród wykonawców znajdą się
cenieni śpiewacy-soliści, War-

szawski Chór Papieski im. Jana
Pawła II (kier. Zofia Borkow-
ska), Ursynowski Chór Iuvenis
(kier. Jakub Kaczmarek) oraz
Zespół Instrumentów Dawnych
Gradus ad Parnassum zrzesza-
jący wybitnych muzyków baro-
kowych pod kierownictwem
znakomitego klawesynisty
Krzysztofa Garstki. Wydarze-
nie jest realizowane dzięki
współpracy Urzędu Dzielnicy
Ursynów oraz Fundacji o.to.ja.
Wstęp wolny.

– W sobotę usłyszymy pierw-
szą część oratorium “Messiah”
HWV 56 G. F. Haendla, tzw. Ad-
wentową, obejmującą zapo-

wiedź przyjścia Zbawiciela na
ziemię, w niedzielę zaś frag-
menty drugiej części oraz część
trzecią, tematycznie związane z
misją zbawienia ludzkości, Są-
dem Ostatecznym, powtórnym
przyjściem i aklamacją Mesja-
sza. U źródeł idei projektu ME-
SJASZ jest, nieustająco, dąże-
nie do wypracowania takiego
kształtu koncertów, aby pod
względem formalnym były one
przystępne dla jak najszersze-
go grona odbiorców, nie tylko
melomanów, nie rezygnując
jednocześnie z dzieł o wysokiej
próby wartościach artystycz-
nych – mówi Aleksandra Klim-
czak (sopran, współzałożyciel-
ka Fundacji).

GGDDZZIIEE II KKIIEEDDYY??
Ursynowskie Muzyczne Mi-

sterium Adwentowe “Me-
sjasz2018” na podstawie Mes-
siah HWV 56 - G. F. Händel w
dwóch częściach:

22 grudnia 2018, sobota,
godz. 20:00

23 grudnia 2018, niedziela,
godz. 15:30

Kościół św. Tomasza Apostoła
ul. Dereniowa 12.

W poniedziałek 17 grudnia br. ruszyła
VIII edycja akcji „Alert dla zwierząt!”,
czyli ursynowska zbiórka darów dla bez-
domnych zwierząt, przebywających w
schroniskach i przytuliskach. Alert po-
trwa do 14 stycznia. W ramach tegorocz-
nej edycji dary będą zbierane w trzech
lokalizacjach.

- Urząd Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61);
-Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (ul.

Kajakowa 12b)
-Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (ul.

Dereniowa 48)

– To niezwykłe, że już po raz ósmy możemy
pomóc bezdomnym zwierzętom przebywającym
w schroniskach i przytuliskach. W tym roku zbiór-
ka jest prowadzona aż w trzech miejscach, dzię-
ki czemu jeszcze łatwiej przekazać dary i tym sa-
mym pomóc naszym braciom mniejszym – mówi
pomysłodawca akcji, radny dzielnicy Ursynów
Piotr Skubiszewski.

W wystawionych pojemnikach będzie można
składać:

- karmę dla psów i kotów (suchą oraz puszki)
- makarony, ryż, kasze;
- czyste koce, pledy, 
- miski, smycze, obroże;
- zabawki.

– Jestem przekonany, że mieszkańcy naszej
dzielnicy jak zwykle okażą serce i włączą się w te-
goroczny „Alert dla zwierząt”. Zgromadzone w ra-
mach akcji dary dla psów trafią do schroniska w
Celestynowie, natomiast dary dla kotów przeka-
żemy do Fundacji Karuna – mówi zastępca burmi-
strza Bartosz Dominiak.

Koncerty na Boże Narodzenie
Urząd Dzielnicy Ursynów, jak co roku, zaprasza na koncerty kolędowe z udzia-
łem gwiazd polskiej piosenki i estrady. Cykl rozpocznie jedna z najpopularniej-
szych wokalistek – Kayah, która zaprezentuje kolędy i tradycyjne piosenki bożo-
narodzeniowe. Poza kolędami Kayah zaprezentuje także utwory autorskie w wy-
jątkowych, świątecznych aranżacjach. 

Lider legendarnego zespołu „Pod Budą” – Andrzej Sikorowski z córką Mają – postarają się stwo-
rzyć podczas swojego występu na Ursynowie prawdziwie krakowską i rodzinną, bożonarodzenio-
wą atmosferę. Dama polskiej estrady – Halina Frąckowiak wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie i Chórem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wykona najpiękniej-
sze kolędy i pastorałki. Podobny repertuar, lecz w nieco innej aranżacji, zaprezentuje legendarny
zespół VOX z towarzyszeniem Orkiestry Divertimento. Nie zabranie także propozycji dla miłośni-
ków kolęd w klasycznych opracowaniach: w kościele pw. św. Katarzyny wystąpią Katarzyna Bie-
nias – sopran, Chór Animato oraz Zespół Instrumentów Dawnych. Na wszystkie koncerty wstęp
wolny.

– Tegoroczna oferta koncertów jest wyjątkowo bogata, dlatego jestem przekonany że każdy znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie. Ostatni koncert odbędzie się 6 stycznia, a na wszystkie wydarzenia
wstęp wolny bez kart wstępu. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby podczas zorganizowanych
przez nas świątecznych wydarzeń poczuli ducha rodzinnych spokojnych świąt – mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.

Popis pływaków GIM 92 Ursynów

Dzielnica pamięta o bohaterach

Pomóż bezdomnym zwierzętom!

Mesjasz u św. Tomasza!

Chór Ursynovia – nabór w styczniu
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Wioska Świętego Mikołaja, teatrzyk dla dzieci i mnóstwo stoisk ze świątecznymi ar-
tykułami i przysmakami, to główne atrakcje Jarmarku Świątecznego, który 15
grudnia zorganizował lesznowolski samorząd. Jarmark cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, a świąteczna atmosfera udzieliła się odwiedzającym i wystawcom. 

Dużo wystawców oferowało własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby, na jarmarku można by-
ło kupić też choinkę. Zaprezentowały się gminne szkoły, biblioteka publiczna i przedszkole z Ja-
strzębca.  Gminny Ośrodek Kultury  przygotował dla dzieci warsztaty dekorowania pierników.  Pin-
gwiny z Zimowej Krainy zaprosiły najmłodszych do wspólnej zabawy, a po przedstawieniu ogłoszo-
no wyniki konkursu na bożenarodzeniową szopkę. Konkurs na rodzinną szopkę pod Patronatem Ho-
norowym Wójt Gminy Lesznowola zorganizowała Fundacja Być Bardziej. Do konkursu zgłoszono 23
szopki. Po burzliwych dyskusjach wyłoniono trzech zwycięzców i wyróżniono 7 prac. Najładniejsze
szopki wystawiono na licytację, z której dochód przeznaczono na rzecz programu Dzwonek na Obiad
prowadzonego przez Fundację Być Bardziej, czyli na sfinansowanie obiadów w szkołach dla najuboż-
szych dzieci.

Jarmark Świąteczny w Lesznowoli 
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PPAASSSSAA:: DDoo uurrzzęędduu wwrraaccaa PPaann
ww nnoowweejj rroollii –– cczzyymm bbęęddzziiee ssiięę
PPaann zzaajjmmoowwaałł ii jjaakkiiee ssąą ppllaannyy??

BBAARRTTOOSSZZ DDOOMMIINNIIAAKK:: Po
czterech latach, na wniosek bur-
mistrza Roberta Kempy i w wy-
niku decyzji radnych Ursynowa,
mam możliwość ponownej pra-
cy na rzecz dzielnicy i jej miesz-
kańców. Wróciłem do urzędu
jednak w zupełnie innej roli niż
ta, którą pełniłem wcześniej. 

Swoją misję w zarządzie
dzielnicy traktuję, z jednej stro-
ny, jako wyzwanie zawodowe, w
którym mam okazję wykorzy-
stać wiedzę i doświadczenia z
wcześniejszej aktywności. Ale z
drugiej strony, służba mieszkań-
com w roli zastępcy burmistrza
to również dla mnie zadanie
bardzo osobiste. Mieszkam na
Ursynowie od 1977 roku, czyli
niemal od urodzenia. Od ponad
20 lat angażuję się w różne spra-
wy publiczne naszej dzielnicy.
Wielokrotnie miałem okazję
proponować rozwiązania, kry-
tykować lub chwalić pomysły
innych. Dziś muszę pokazać, że
jestem skuteczny również w re-
alnym działaniu, aby nam
wszystkim żyło się lepiej, wy-
godniej, przyjemniej.

W wyniku podziału zadań po-
między członkami zarządu dziel-
nicy przypadły mi do nadzoro-
wania trzy obszary: ochrona śro-
dowiska, zasoby lokalowe, czyli
m. in. domy komunalne, oraz
kwestie działalności gospodar-
czej i zezwoleń. Ponadto współ-
pracuję z Delegaturą Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kry-

zysowego. Są to dziedziny życia
naszej dzielnicy niezwykle waż-
ne, a sytuacja w nich, na tle resz-
ty Warszawy, jest niezła. Przy-

kładowo, tak jest z ursynowską
zielenią i zadbanymi parkami.
Jednak oczekiwania mieszkań-
ców Ursynowa są zdecydowanie
wyższe od przeciętnej. Dlatego
chciałbym, aby nie zawsze liczy-
ła się ilość, ale również jakość. 

KKooaalliiccjjaa OObbyywwaatteellsskkaa wwrraazz zz
OOttwwaarrttyymm UUrrssyynnoowweemm ppooddppiissaa-
łłyy ppoorroozzuummiieenniiee pprrooggrraammoowwee..
KKttóórree zz jjeeggoo ppuunnkkttóóww ssąą ddllaa PPaa-
nnaa nnaajjwwaażżnniieejjsszzee??

Porozumienie, które wyzna-
cza kierunek merytorycznego
działania obecnego zarządu
dzielnicy, jest chyba pierwszym
tak wszechstronnym i komplek-
sowym programem dla Ursyno-
wa w jego ponad 40-letniej histo-

rii. Oczywiście, ważne są wszyst-
kie jego elementy i naszym ce-
lem jest ich zrealizowanie. Jed-
nak zawsze warto wyznaczać so-

bie priorytety, które stanowią
swego rodzaju kroki milowe. 

Dla mnie jednym z takich prio-
rytetów są działania, które okre-
ślam wspólnym mianem estety-
ki przestrzeni publicznej. Mam
to szczęście, że temat ten w du-
żym stopniu wpisuje się w kom-
petencje wydziału ochrony śro-
dowiska, z którym na co dzień
blisko współpracuję. Ale również
w wydziale działalności gospo-
darczej mamy duży obszar zwią-
zany z handlem obwoźnym. Ten
rodzaj sprzedaży warzyw i owo-
ców jest konieczny ze względu
na oczekiwania mieszkańców,
ale jednocześnie często generu-
je on zaniedbane miejsca: wy-
deptane trawniki czy zniszczone

chodniki. Chcę znaleźć tutaj zło-
ty środek. 

JJeesstt PPaann eekkssppeerrtteemm ww zzaakkrreessiiee
tteemmaattyykkii ssmmaarrtt cciittyy,, cczzyyllii iinntteellii-
ggeennttnneeggoo mmiiaassttaa.. CCoo ttoo zznnaacczzyy??

Przez ostatnie kilka lat zajmo-
wałem się problematyką smart
city, określanym często w języku
polskim jako inteligentne mia-
sto. Nie istnieje jedna definicja
smart city. Obecnie, pod koniec
drugiej dekady XXI wieku, mo-
żemy mówić, że miasto jest inte-
ligentne, gdy potrafi zaspokajać
różnorodne potrzeby jak naj-
większych grup użytkowników
przy poszanowaniu zasad zrów-
noważonego rozwoju. Oczywi-
ście, technologie w takich mia-
stach są istotne, ale ich stosowa-
nie powinno być niemal niezau-
ważalne i tylko tam, gdzie to jest
niezbędne. Wiele zmian w inte-
ligentnych miastach jest efektem
dobrego, zaskakującego, niesza-
blonowego pomysłu, często wy-
generowanego przez mieszkań-
ców, a nie dlatego, że zastoso-
wano drogie rozwiązanie tech-
nologiczne. Dzisiejsze smart ci-
ties to nie technologiczne labora-
toria, lecz po prostu miejsca
przyjazne do życia.

Tak spoglądając na kierunek
rozwoju współczesnych miast,
widzę duży potencjał pozwala-
jący na włączenie Ursynowa w
nurt miast inteligentnych. Z ak-
tywnymi i otwartymi na świat
mieszkańcami. Z nowoczesnym
i dynamicznie zmieniającym się
otoczeniem naukowym oraz biz-
nesowym. Będąc częścią War-

szawy – najważniejszego mia-
sta w regionie Europy Środko-
wej. Z takimi atutami mamy
szansę stać się miejscem, które
wskazywane jest jako wzór do
naśladowania przez inne mia-
sta i dzielnice. 

CCoo zzaatteemm mmoożżnnaa zzmmiieenniićć nnaa
UUrrssyynnoowwiiee?? 

Po pierwsze, jakość powietrza.
Chcę doprowadzić, do tego, by
poprzez konkretne działania
zdrowie mieszkańców Ursyno-
wa nie było narażone na ryzyko
ze względu np. na smog. To dal-
sze nasadzenia zieleni, również
takiej, która ogranicza zanie-
czyszczenie powietrza; to roz-
budowa istniejących i tworzenie
nowych parków’ to wymiana sta-
rych pieców na przyjazne śro-
dowisku; to wspieranie alterna-
tywnych dla indywidualnego sa-
mochodu sposobów mobilności
miejskiej (jedyna realna droga
do zmniejszenia zatorów komu-
nikacyjnych; to rozwijanie od-
nawialnych źródeł energii, które
są standardem w Berlinie czy
Wiedniu, a w Warszawie wciąż
traktujemy je jako fanaberię. 

Po drugie, konieczna jest po-
prawa bezpieczeństwa miesz-
kańców. I nie chodzi mi tu tylko
o tradycyjnie pojmowane bez-
pieczeństwo naszych majątków
w postaci mieszkań czy samo-
chodów, co jest oczywiście istot-
ne. Ważniejsze jest jednak na-
sze bezpieczeństwo osobiste –
dlatego uważam, że trzeba tak
kreować przestrzenie publiczne,
aby niwelować zagrożenia zwią-

zane z ruchem samochodowym.
W minionych latach udało się
przy okazji Budżetu Partycypa-
cyjnego doprowadzić do doświe-
tlenia wielu przejść dla pieszych.
Ale to tylko początek drogi, któ-
rej celem jest Vision Zero, czyli
zero wypadków śmiertelnych na
drogach. 

Trzecim obszarem jest sze-
roko rozumiana infrastruktura
do spędzania czasu wolnego na
Ursynowie, którą łączę również
z aktywizacją mieszkańców do
działań na rzecz naszej lokal-
nej wspólnoty. Rozwijanie idei
Miejsc Aktywności Lokalnej,
tworzenie centrów aktywności
seniora, większe otwarcie szkół
i przedszkoli na współpracę z
najbliższymi ich sąsiadami, pro-
mocja inicjatywy lokalnej, bar-
dziej atrakcyjne formy konsul-
tacji społecznych, wprowadze-
nie programu „Otwarte Bo-
iska”, zwiększenie liczby mebli
miejskich, czyli ławek i stoli-
ków w przestrzeniach publicz-
nych – to tylko przykładowe
działania, które chcę wspierać
w nowej roli. 

Jestem pewien, że wciągu 5
lat mieszkańcy odczują jakościo-
wą zmianę w codziennym życiu,
a Ursynów będzie przez ze-
wnętrznych obserwatorów
uznawany za wzorcową inteli-
gentną dzielnicę. 

PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, żżyycczzyymmyy
zzaatteemm ww ttyymm wwsszzyyssttkkiimm ppoowwoo-
ddzzeenniiaa –– ii żżeebbyy ddzziieeńń jjaakk ccoo ddzziieeńń
bbyyłł ddllaa ppaannaa rróówwnniiee rraaddoossnnyy jjaakk
nnaaddcchhooddzząąccee ŚŚwwiięęttaa..

Bartosz Dominiak, zastępca burmistrza dzielnicy – przewiduje:

Ursynów będzie smart...
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Spółka Winda-Warszawa działa
na rynku od sierpnia 1992 roku.
Jednak jej rzeczywisty początek
należałoby liczyć od powstania w
dniu 15 kwietnia 1988 roku Za-
kładu Konserwacji Dźwigów SBM
Ursynów, z którego się wywodzi.

Dlatego można uznać, że mijający rok
jest jubileuszowy, ponieważ minęła okrą-
gła trzydziesta rocznica działalności
przedsiębiorstwa w branży dźwigowej
(tym bardziej, że od początku aż do chwi-
li obecnej firma kierowana jest przez inż.
Tadeusza Trudnowskiego). Minione trzy-
dzieści lat charakteryzowało się syste-
matycznym umacnianiem pozycji na ryn-
ku, co udało się osiągnąć dzięki nieustan-
nym zabiegom o przychylność i zadowo-
lenie klientów, zarówno dotychczaso-
wych jak też nowo pozyskanych. Strate-
gia taka przyniosła dobre rezultaty w po-
staci ciągle zwiększanej się liczby kon-
serwowanych dźwigów oraz poszerza-
niu zakresów i rodzajów wykonywanych
usług oraz produkcji wyrobów. 

Aktualny zakres działalności spółki
obejmuje ponad 3000 konserwowanych
dźwigów oraz produkcja i montaże oko-
ło 300 urządzeń dźwigowych rocznie.
Początkowa działalność ograniczała się
do wykonywania usług konserwacyjnych
oraz drobnych napraw i wymian uszko-
dzonych podzespołów. Pod koniec XX
wieku spółka coraz śmielej angażowała
się w usługi remontowe i modernizacyj-
ne, które po kilku latach stały się jej spe-
cjalnością i głównym

źródłem przychodów. Aby skutecznie
rywalizować z konkurencją firm zagra-
nicznych, uruchomiona została produk-
cja podstawowych zespołów dźwigo-
wych do jakich zaliczane są: kompletne
zestawy sterownicze oraz kabiny i me-

chanika dźwigowa. Aby zorganizować
warsztaty produkcyjne spółka zainwe-
stowała niezbędne, wielomilionowe in-
westycje w pomieszczenia budowlane
oraz wyposażyła je w nowoczesny park
maszynowy. Dzięki temu firma unieza-
leżniła się od kapryśnych i niesolidnych
dostawców i kooperantów oraz umoc-
niła pozycję na rynku dźwigowym. Obec-
nie może z powodzeniem rywalizować z
największymi producentami dźwigów,
a nie z dostawcami cudzych wyrobów. 

Aktualna sytuacja na rynku dźwigo-
wym kształtuje się w taki sposób, że czo-
łowe firmy koncentrują własną produk-
cję na wytwarzaniu tylko najbardziej
newralgicznych zespołów, do których za-
liczają się zestawy sterownicze oraz kom-
pletne kabiny i konstrukcje nośne. Po-
zostałe akcesoria i komponenty dźwigo-
we (w tym drzwi i zespoły napędowe)
kupowane są od firm wyspecjalizowa-
nych w ich produkcji i wytwarzanych na
dużą skalę. W dobie globalizacji nie ist-
nieją na rynku firmy produkujące we
własnym zakresie kompletne dźwigi, po-
nieważ zbyt rozproszona produkcja jest
nieopłacalna. Dlatego też spółka WIN-
DA-WARSZAWA spełnia wszelkie kryte-
ria, aby mogła być uważaną za producen-
ta dźwigów na równi z największymi
konkurentami (koncernami) w tej bran-
ży. Wypracowana przez lata i dobrze
ugruntowana pozycja na rynku w bran-
ży dźwigowej (według niezależnych eks-
pertów uważana jest za najlepszą Pol-
ską firmę dźwigową) oraz posiadany po-
tencjał produkcyjny i wysokie kwalifika-
cje załogi napawają optymizmem na
przyszłość. Ponadto należy podkreślić
fakt, że poczynione w ostatnim czasie
przez spółkę wielomilionowe inwesty-
cje dokonane zostały w całości ze środ-

ków własnych. Dzięki temu sytuacja fi-
nansowa jest stabilna i nie obciążona
żądnymi kredytami. Najlepszym przy-
kładem na potwierdzenie dotychczaso-
wych dokonań spółki są przyznane (nie-
odpłatne!) nagrody i certyfikaty od nie-
zależnych instytucji jak np.: diamenty
FORBESA wraz z listem gratulacyjnym
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go Adama Struzika oraz wygranie kon-
kursu „Lider Bezpieczeństwa Techniczne-
go w 2016 roku” organizowanego przez
Urząd Dozoru Technicznego. Następ-
stwem tego było powierzenie spółce or-
ganizacji szkoleń dla początkujących pra-
cowników UDT, obejmujących swym za-
kresem część teoretyczną i praktyczną
bezpośrednio na czynnych dźwigach,
konserwowanych przez spółkę.

Pomysł UDT (oddział warszawski) na
organizowanie szkoleń u wytwórców
dźwigów, jest bardzo trafnym przedsię-
wzięciem i zasługuje na rozpowszech-
nienie i kontynuację. Korzyści płynące z
takich spotkań są bardzo cenne dla
wszystkich uczestników i pozwalają bez-
pośrednio konfrontować wymagania
norm dźwigowych z praktycznymi moż-
liwościami ich realizacji. Najcenniejsze
jest nawiązanie partnerskiej współpra-
cy wielkiej Instytucji jaką bez wątpienia
jest UDT z podmiotami gospodarczymi z
branży dźwigowej co będzie skutkowało
lepszym zrozumieniem obu stron i przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników jak również ekip konser-
wacyjnych i montażowych.

Bezpieczna eksploatacja
Bezpieczeństwo i walory użytkowe

dźwigów systematycznie poprawiają się
dzięki realizowanym od kilku lat moder-
nizacją z inicjatywy właścicieli, którzy

wykazują należytą troskę o stan tech-
niczny i bezpieczeństwo, a także na sku-
tek zaleceń UDT dokonywanych przez
inspektorów podczas okresowych badań
dźwigów. Poprawę stanu bezpieczeń-
stwa dźwigów można również znacząco
przyspieszyć poprzez sukcesywne elimi-
nowanie zagrożeń ujawnionych w proce-
sie oceny ryzyka zagrożeń, dokonanych
przez ekspertów dźwigowych lub lokal-
nych konserwatorów, wykonywanych
zgodnie normą zharmonizowaną EN-PN
130015 i EN-PN 1050.

Na bezpieczeństwo i niezawodność
działania windy największy wpływ ma-
ją: jakość zastosowanych urządzeń i ich
poprawny montaż oraz właściwa kon-
serwacja i użytkowanie. Dlatego też do-
konując zakupu windy lub modernizując
starą, dobrze jest zasięgnąć opinii eks-
perta. Najczęściej aktualny właściciel lub
administrator nie mają wpływu na typy
zainstalowanych urządzeń, ale mogą za-
dbać o właściwą konserwację, dokonując
wyboru profesjonalnej i uczciwej firmy.
Dokonanie właściwego wyboru z pośród
kilkunastu działających na rynku firm
świadczących usługi konserwacji dźwi-
gów dla niedoświadczonych klientów
może być zbyt trudne.

Stosowane najczęściej kryterium ce-
nowe bywa zawodne, ponieważ wygry-
wają firmy nie posiadające środków
transportu, ani zapasów części oraz nie
zatrudniają na etatach pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego
należy brać pod uwagę potencjał tech-
niczny i kadrowy firmy oraz opnie z do-
tychczasowej działalności. Ponadto w
tych usługach ważne jest posiadanie po-
lisy ubezpieczeniowej oraz wysokość
kwoty na ewentualne odszkodowania.
Ważnym kryterium jest często nie doce-

niany zakres oferowanych usług. Zdarza
się, że firma w ramach umowy świad-
czy tylko gotowość do wykonania czyn-
ności, natomiast za ich podjęcie klient
musi dodatkowo zapłacić. 

Usługi konserwacji dźwigów polegają
w dużej mierze na wzajemnym zaufa-
niu stron, ponieważ nie ma możliwości
kontrolowania przez klienta wszystkich
realizowanych prac, dlatego warto za-
trudniać firmy, które w ramach umowy
udostępniają wszelkie informacje o dźwi-
gach na stronach internetowych. 

Dzięki temu zlecający usługę konser-
wacyjną ma pełną wiedzę o swoich dźwi-
gach i wykonanych pracach jak:

– zakresy i terminy przeprowadzonych
przeglądów przez konserwatorów;

– terminy wykonanych badań UDT i
treść zaleceń;

– wykaz zgłaszanych reklamacji oraz
zakresy i terminy  usuniętych niespraw-
ności;

– parametry techniczne dźwigu i wy-
kaz zainstalowanych urządzeń

– rozliczanie usługi (potwierdzanie
kontrolki ruchu dźwigów i faktury).

Ponadto firmy oferujące takie usługi
zasługują na uznanie, ponieważ nie wy-
korzystują swojej przewagi fachowej nad
klientem lecz traktują go jak partnera.

Upływające lata dobrze 
przysłużyły się spółce,

przybyło ich niestety właścicielom,
którzy odpowiedzialnie przygotowują
proces sukcesji dla swoich dzieci. Sprawa
sukcesji w tym przypadku jest dość pro-
sta, ponieważ synowie (a nawet wnuk)
pracują w spółce i wiążą z nią swoje ka-
riery zawodowe. 

Doświadczenia innych firm wskazu-
ją, że udana sukcesja powinna być reali-

zowana w formie procesu trwającego od
pięciu do dziesięciu lat. Obaj dotychcza-
sowi wspólnicy (Tadeusz Trudnowski i
Andrzej Katner) mają tę świadomość i
zamierzają proces sukcesji realizować
poprzez systematyczne wdrażanie (sy-
nów i wnuka) do struktur organizacyj-
nych spółki, poprzez powierzanie coraz
trudniejszych i odpowiedzialnych zadań
i obowiązków. 

W ramach tej strategii, synowi Tade-
usza Trudnowskiego, Pawłowi powie-
rzone zostało kierowanie działem pro-
dukcji systemów sterowniczych do dźwi-
gów, a wnuk Kamil zdobywa doświad-
czenie zawodowe na stanowisku projek-
tanta. Natomiast synowi Andrzeja Katne-
ra, Tomaszowi powierzono kierowanie
działem produkcji kabin i mechaniki
dźwigowej. 

Aby zapewnić ciągłość funkcjonowa-
nia spółki oraz jej styl i wartości, a także
metody zarządzania, dotychczasowi
wspólnicy opracowali wytyczne dla suk-
cesorów, które zostały umieszczone jako
preambuła w nowej umowie spółki.

Wytyczne wspólników-założycieli
dla sukcesorów

SSttrraatteeggiiaa ddzziiaałłaanniiaa SSppóółłkkii
Prowadzenie zorganizowanego przed-

siębiorstwa w formule firmy rodzinnej,
nastawionej na wieloletnią dochodową
działalność gospodarczą. 

PPrriioorryytteettaammii SSppóółłkkii ppoowwiinnnnyy bbyyćć::
– relacje z klientami i ich zadowolenie,
– koleżeńskie stosunki wśród załogi

oraz stwarzanie warunków do 
indywidualnego rozwoju osobowości,
– wypracowywanie godziwych zysków

a nie ich maksymalizacja,
– dbanie o systematyczny rozwój i gro-

madzenie środków finansowych na 
inwestycje,
– zachowanie pełnej niezależności go-

spodarczej i finansowej.

WWaarrttoośśccii ffiirrmmyy WWIINNDDAA-WWAARRSSZZAAWWAA
– Realizowanie działalności gospodar-

czej z poszanowaniem elementarnych
zasad i wartości społecznych oraz ochro-
na środowiska. 

– Praktyczne realizowanie zasad i re-
guł społecznie odpowiedzialnego bizne-
su (CRS) w relacjach z klientami i spo-
łecznością lokalną oraz pracownikami, a
także dbanie o ochronę środowiska.

– Transparentność i zgodność z obo-
wiązującym prawem zawieranych umów
z klientami i pracownikami.

– Skrupulatne wywiązywanie się ze
zobowiązań na rzecz klientów i partne-
rów biznesowych oraz opłacanie należ-
nych danin podatkowych.

CCeellee ii ssttrraatteeggiiaa rroozzwwoojjuu 
– Systematyczne wzmacnianie pozycji

spółki na rynku lokalnym oraz ogólno-
polskim poprzez zwiększanie liczby
klientów i poszerzanie zakresów i asorty-
mentu świadczonych usług i wytwarza-
nych urządzeń.

– Konkurowanie nie tylko niskimi ce-
nami, ale przede wszystkim poprzez do-
starczanie na rynek, usług i wyrobów
wysokiej jakości, charakteryzujących się
oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiąza-
niami technicznymi (energooszczędność,
cicha praca i niezawodność działania)
oraz wysokimi walorami estetycznymi.

– Elastyczna strategia współpracy z
klientami przy realizacji i rozliczaniu
kontraktów oraz łagodzenie konfliktów
(np. poprzez dodatkową usługę itp.).

– Dbanie o pozytywny wizerunek spół-
ki i utrwalanie opinii solidnej i uczciwej
firmy. 

Mimo dobrej kondycji spółki
pod każdym względem, pojawiły się

w ostatnim czasie poważne zagrożenia
płynące od instytucji nadzorczych Pań-
stwa jak: ZUS, Urząd Skarbowy i inne.
Objawia się to wzmożonymi kontrola-
mi, których założeniem jest nakłada-
nie kar finansowych za najdrobniejsze
uchybienia, Sytuacja jest bardzo nie-
pokojąca, gdyż kontrolami obejmowa-
ne są na ogół firmy dobrze prosperują-
ce i posiadające majątek rzeczowy i fi-
nansowy. Zdziwienie budzi częstość
kontroli i entuzjazm kontrolujących
urzędników (chyba nie całkiem bez in-
teresowny).

Spółka WINDA-WARSZAWA rzetelnie
wywiązuje się z wszelkich zobowiązań i
danin na rzecz Państwa oraz zatrudnia
pracowników tylko na umowę o pracę i
skrupulatnie rozlicza Fundusz Świad-
czeń Socjalnych. Ponadto wypłacana jest
regularnie pensja pracownikom, a także
nagrody jubileuszowe. 

Niedopuszczalne i wielce oburzające
jest tolerowanie nieuczciwych przedsię-
biorców uchylających się od obowiąz-
ków podatkowych, rzetelnego zatrud-
niania i rozliczania pracowników z któ-
rymi przychodzi konkurować na nierów-
nych warunkach, faworyzowanie przed-
siębiorców nie dbających o rozwój swo-
ich firm i nie gromadzących środków fi-
nansowych na ten cel. 

Nie ma społecznej zgody na nękanie
uczciwych firm, gromadzących środki
na rozwój i przestrzegających zasad biz-
nesowych i społecznych, ponieważ w ten
sposób buduje się i utrwala patologię go-
spodarczą.

Y B Y

Po trzydziestu latach działalności spółka WINDA-WARSZAWA planuje przyszłość jako firma rodzinna

Ugruntowana pozycja w branży dźwigowej

PPrreezzeessii ffiirrmmyy WWiinnddaa-WWaarrsszzaawwaa ((TTaaddeeuusszz TTrruuddnnoowwsskkii,, ppiieerrwwsszzyy oodd lleewweejj ii AAnnddrrzzeejj KKaattnneerr,, ddrruuggii oodd pprraawweejj)) oottrrzzyymmuujjąą ooddzznnaa-
cczzeenniiee LLiiddeerraa BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa TTeecchhnniicczznneeggoo oodd pprrzzeeddssttaawwiicciieellii UUDDTT

FFlloottaa ffiirrmmoowwaa kkoonnsseerrwwaattoorróóww ddźźwwiiggoowwyycchh WWiinnddaa-WWaarrsszzaawwaa

EEkkssppoozzyyccjjaa ttaarrggoowwaa zzaapprreezzeennttoowwaannaa pprrzzeezz ffiirrmmęę WWiinnddaa-WWaarrsszzaawwaa ppooddcczzaass mmiięę-
ddzzyynnaarrooddoowwyycchh ttaarrggóóww EEuurroo-LLiifftt 22001188 ww KKiieellccaacchh

MMiieesszzkkaańńccyy,, kkttóórryy nnaa ccoo ddzziieeńń kkoorrzzyyssttaajjąą zz ddźźwwiiggóóww WWiinnddaa-WWaarrsszzaawwaa jjuużż oodd kkiillkkuunnaassttuu llaatt iinntteeggrruujjąą ssiięę zz ffiirrmmąą ppooddcczzaass 
DDnnii UUrrssyynnoowwaa 

PPrreessttiiżżoowwaa rreeaalliizzaaccjjaa ww ssiieeddzziibbiiee UUrrzzęędduu DDoozzoorruu TTeecchhnniicczznnee-
ggoo ww WWaarrsszzaawwiiee 

DDźźwwiigg sszzppiittaallnnyy ddoossttoossoowwaannyy ddoo pprrzzeewwoozzuu łłóóżżeekk sszzppiittaallnnyycchh,,
oossóóbb nnaa wwóózzkkaacchh iinnwwaalliiddzzkkiicchh,, nniieewwiiddoommyycchh ii nniieessłłyysszząąccyycchh
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Rozmawiamy z burmistrzem Mokotowa Rafałem Miastowskim

Nowy ratusz ma powstać jak najszybciej
PPAASSSSAA:: NNaa wwssttęęppiiee ppoorroozzmmaa-

wwiiaajjmmyy oo bbuuddżżeecciiee ddzziieellnniiccyy MMoo-
kkoottóóww.. KKoońńcczzyy ssiięę rrookk,, cczzyy mmaa
PPaann ddaannee ddoottyycczząąccee wwyykkoonnaanniiaa
bbuuddżżeettuu zzaa rrookk bbiieeżżąąccyy??

RRAAFFAAŁŁ MMIIAASSTTOOWWSSKKII:: Plan
wydatków na koniec listopada
wyniósł 885.265.369 złotych, a
wykonanie wydatków na dzień
30.11.2018 r. kształtuje się na
poziomie prawie 750 milionów
zł. To niezły wynik, biorąc pod
uwagę fakt, że przeciągające się
procedury przetargowe znacz-
nie utrudniają jednostkom sa-
morządu terytorialnego wyko-
nanie budżetu po stronie wy-
datków.   

JJaakkaa jjeesstt wwyyssookkoośśćć bbuuddżżeettuu
ddzziieellnniiccyy nnaa rrookk 22001199??

Wysokość środków na wydat-
ki bieżące i inwestycyjne w pro-
jekcie załącznika dzielnicowego
do budżetu m. st. Warszawy na
2019 r. wynosi 843.306.326 zł.

IInnwweessttyyccjjee ttoo tteemmaatt nnaajjbbaarr-
ddzziieejj iinntteerreessuujjąąccyy oobbyywwaatteellii.. JJaakk,,
uujjmmuujjąącc rrzzeecczz zz ggrruubbsszzaa,, zzaammiieerr-
zzaacciiee rroozzddyyssppoonnoowwaaćć bbuuddżżeettoo-
wwee śśrrooddkkii ii iillee zz tteeggoo ttoorrttuu wwyykkrroo-
iicciiee nnaa iinnwweessttyyccjjee??

Wysokość środków na wydat-
ki inwestycyjne wynosi
57.617.333 zł.

ZZaalleeddwwiiee nniieeccaałłee 6600 mmiilliioonnóóww
nnaa iinnwweessttyyccjjee ww nnaajjwwiięękksszzeejj
ddzziieellnniiccyy ssttoolliiccyy ppaańńssttwwaa??  TToo
zzaassttrraasszzaajjąąccaa nniisskkaa kkwwoottaa.. DDllaa
ppoorróówwnnaanniiaa,, ggrraanniicczząąccaa zz UUrrssyy-
nnoowweemm ddzziieessiięęcciiookkrroottnniiee mmnniieejj-
sszzaa ppoodd wwzzggllęęddeemm lliicczzbbyy mmiieesszz-
kkaańńccóóww wwiieejjsskkaa ggmmiinnaa LLeesszznnoo-
wwoollaa ddyyssppoonnoowwaałłaa ww 22001188 rr..
śśrrooddkkaammii nnaa iinnwweessttyyccjjee ww wwyy-
ssookkoośśccii 2244 mmiilliioonnóóww zzłł,, cczzyyllii ttyyll-
kkoo nniieeccoo ppoonnaadd ddwwuukkrroottnniiee
mmnniieejjsszzyymmii nniiżż wwiieellkkii MMookkoottóóww..
GGiiggaannttyycczznnaa ddyysspprrooppoorrccjjaa......

Budżety dzielnic Warszawy,
w odróżnieniu od samodziel-
nych gmin, są jedynie załączni-
kami dzielnicowymi do budżetu
miasta stołecznego Warszawy.
Nie wszyscy mieszkańcy rozu-
mieją tę zależność, więc warto
powiedzieć kilka słów wyjaśnie-
nia. Załącznik do budżetu ozna-
cza ni mniej, ni więcej, w dużym
uproszczeniu, że  środki finanso-
we na zadania realizowane
przez dzielnicę przyznają prezy-
dent i Rada Warszawy. Poszcze-
gólne dzielnice nie uczestniczą
czynnie w procedurze uchwala-
nia rocznego budżetu stolicy i
dysponują takimi środkami, ja-
kie przyzna im Rada Warszawy.

CCoośś ww rrooddzzaajjuu cceennttrraallnneeggoo
rroozzddzziieellnniikkaa?? CChhyybbaa mmiieelliiśśmmyy
jjuużż ww ppaańńssttwwiiee ttaakkii ssyysstteemm,, oo iillee
ppaammiięęttaamm nniiee sspprraawwddzziiłł ssiięę nnaa
żżaaddnnyymm oobbsszzaarrzzee......

Władze stolicy działają zgod-
nie z zapisami ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy.
Można ją krytykować, nie zga-
dzać się z jej treścią, ale należy ją
respektować, gdyż w innym
przypadku narusza się prawo.
Zgodnie z obowiązującą ustawą,
na dochody dzielnic składają się
podatki i opłaty lokalne, w tym

podatek od nieruchomości oraz
podatek od środków transpor-
towych, a także wpływy z ma-
jątku miasta znajdującego się na
obszarze dzielnicy. Mamy moż-
liwość ubiegania się u prezyden-
ta Warszawy o przyznanie do-
datkowych środków na realiza-
cję zadań własnych i inwestycji,
ale należy to z nim uzgadniać.
Możemy również liczyć na środ-

ki wyrównawcze przyznawane
przez Radę Warszawy.  

PPoozzwwoolliilliiśśmmyy ssoobbiiee ww rreeddaakkccjjii
nnaa wwyyooddrręębbnniieenniiee zz ccaałłeeggoo kkaattaa-
lloogguu ppoottrrzzeebb ii sspprraaww ppiillnnyycchh
ttrrzzeecchh nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh,, nnaasszzyymm
zzddaanniieemm,, pprriioorryytteettóóww ddllaa ddzziieell-
nniiccyy ww oobbeeccnneejj kkaaddeennccjjii ssaammoo-
rrzząądduu.. SSąą ttoo bbuuddoowwaa mmookkoottooww-
sskkiieeggoo rraattuusszzaa,, kkttóórryy ddzziissiiaajj rroozz-
rrzzuuccoonnyy jjeesstt ww kkiillkkuu ooddddaalloonnyycchh
oodd ssiieebbiiee mmiieejjssccaacchh,, pprrzzeebbiicciiee
uulliiccyy WWoorroonniicczzaa ww kkiieerruunnkkuu zzaa-
cchhooddnniimm oorraazz lloobbbbiinngg ww RRaaddzziiee
WWaarrsszzaawwyy nnaa rrzzeecczz ooddkkuurrzzeenniiaa
ii rreeaalliizzaaccjjii ttrraaffiioonneeggoo,, aallee zzaanniiee-
cchhaanneeggoo ww 22001166 rr..,, ppoommyyssłłuu mmoo-
ddeerrnniizzaaccjjii rreejjoonnuu DDwwoorrccaa PPoołłuu-
ddnniioowweeggoo ii ssttwwoorrzzeenniiaa ttaamm cceenn-
ttrruumm MMookkoottoowwaa.. CCzzyy zzggaaddzzaa ssiięę
PPaann zz nnaasszzyymmii ssuuggeessttiiaammii??

Za koncepcję nowego Dworca
Południowego odpowiada Za-
rząd Transportu Miejskiego. To
ich autorski projekt, więc tam
należy kierować ewentualne py-
tania. Od siebie mogę tylko do-
dać, że dzielnica Mokotów de-
klaruje daleko idącą współpracę
przy realizacji tego, jak pan cel-
nie ujął, trafionego projektu. Bar-
dzo nam zależy na jak najszyb-
szym zagospodarowaniu tej bar-
dzo ważnej i eksponowanej czę-
ści naszej dzielnicy. Co do ratu-
sza, to oczywiście będziemy
wspólnie z radnymi dążyć do
szybkiej jego budowy. Musimy
wreszcie zapewnić naszym
mieszkańcom wygodę i komfort
w trakcie załatwiania spraw

urzędowych. Ratusz miałby po-
wstać na działce pomiędzy ul.
Puławską a Merliniego, przed
kompleksem sportowo – rekre-
acyjnym “Warszawianka”. Wy-
konawcą będzie Miejskie Przed-
siębiorstwo Realizacji Inwesty-
cji. Jesienią uprawomocniło się
zezwolenie na budowę. Liczy-
my, że MPRI już wkrótce wystar-
tuje z przetargiem na wyłonienie

wykonawcy. Mocno trzymamy
kciuki za tę inwestycję.

WWaarrttoo pprrzzyyppoommnniieećć,, żżee MMoo-
kkoottóóww ooggłłoossiiłł pprrzzeettaarrgg nnaa bbuuddoo-
wwęę rraattuusszzaa jjeesszzcczzee ww rrookkuu 22000022..
PPrrzzeettaarrgg wwyyggrraałłyy ffiirrmmyy MMoossttoo-
ssttaall WWaarrsszzaawwaa zzee SSttrraabbaaggiieemm,,
kkoosszztt bbuuddoowwyy ooppiieewwaałł nnaa 7700
mmllnn zzłł.. WWtteeddyy nnaa nniieesszzcczzęęśścciiee
mmiieesszzkkaańńccóóww MMookkoottoowwaa pprreezzyy-
ddeenntteemm mmiiaassttaa zzoossttaałł LLeecchh KKaa-
cczzyyńńsskkii ii zzaabbllookkoowwaałł iinnwweessttyy-
ccjjęę.. CCzzyy pprraawwddąą jjeesstt kkuurriioozzaallnnee
uuzzaassaaddnniieenniiee jjeeggoo ddeeccyyzzjjii,, żżee
““ddzziieellnniiccoomm nniieeppoottrrzzeebbnnee ssąą
wwyyssttaawwnnee ssiieeddzziibbyy ii wwyyssttaarrcczząą
sskkrroommnnee wwyyddzziiaałłyy oobbssłłuuggii
mmiieesszzkkaańńccóóww””??

Tak pisała prasa. Nie jestem
w stanie ani potwierdzić, ani
zdementować tej informacji.  

JJaakk wwyygglląąddaa rreeaalliizzaaccjjaa pprroojjeekk-
ttuu pprrzzeebbiicciiaa uulliiccyy WWoorroonniicczzaa ww
kkiieerruunnkkuu zzaacchhooddnniimm??

W maju władze Warszawy
ogłosiły przetarg na budowę
przedłużenia ul. Woronicza mię-
dzy Etiudy Rewolucyjnej a aleją
Żwirki i Wigury. Już trwają pra-
ce na budowie ulicy Suwak, po-
między pętlą tramwajową a uli-
cą Cybernetyki. Do końca lipca
2020 r., zgodnie z umową, pla-
nowane jest oddanie do użytko-
wania przedłużenia ul. Woroni-
cza ze Służewca do al. Żwirki i
Wigury. Oczywiście kibicujemy i
wspieramy to przedsięwzięcie,
ponieważ znacznie odciąży ono
wiecznie zakorkowaną ulicę Ma-
rynarską.

BBrraakk mmiieesszzkkaańń kkoommuunnaallnnyycchh
ttoo bboolląącczzkkaa kkaażżddeejj ddzziieellnniiccyy
WWaarrsszzaawwyy.. JJaakk jjeesstt nnaa MMookkoottoo-
wwiiee,, nnaajjwwiięękksszzeejj ddzziieellnniiccyy WWaarr-
sszzaawwyy?? CChhooddzzii oo lliicczzbbęę oossóóbb
oocczzeekkuujjąąccyycchh ii ssttaann lliicczzeebbnnyy kkoo-
mmuunnaallnnyycchh zzaassoobbóóww..

Obecnie w zasobie Zakładu
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami dzielnicy Mokotów znaj-
duje się 11.958 lokali komunal-

nych. Około 80 proc. budynków,
w których miasto jest jedynym
właścicielem, podłączonych zo-
stało do sieci ciepłowniczej. Na-
tomiast pozostałe to w dużej
mierze budynki, które są wykwa-
terowane, a miasto zamierza je
zbyć. Część pozostaje w naszym
zasobie z uwagi na zgłoszone
roszczenia. Lokale komunalne
w naszej dzielnicy znajdują się
głównie w budynkach przedwo-
jennych i powojennych powsta-
łych w latach 50. i 60. ubiegłego
wieku. Na liście osób oczekują-
cych w 2018 r. na wynajem loka-
lu z zasobu miasta, pozostają-
cych w trudnej sytuacji miesz-
kaniowej i zdrowotnej, znajdują
się 463 rodziny, w tym w prze-
ważającej liczbie gospodarstwa
jednoosobowe (213). Rocznie
natomiast zwalnia się około 350
pustostanów. Liczba ta nie jest
wystarczająca do pełnej realiza-
cji pomocy mieszkaniowej, a
wiele spraw wymaga natych-
miastowego załatwienia, m. in.
w wyniku realizacji wyroków są-
du orzekających eksmisję z lo-
kalu, zwłaszcza z lokali spół-
dzielczych, prywatnych i innych
nie stanowiących zasobu mia-
sta. Ponadto remont pustosta-
nów to bardzo poważny koszt,
więc remontujemy tyle lokali,
na ile starcza nam środków w
budżecie.

RRuusszzaa bbuuddoowwaa ddrruuggiieeggoo eettaa-
ppuu oossiieeddllaa MMaarriinnaa MMookkoottóóww,,
kkttóórree mmaa bbyyćć nnaajjddrroożżsszzyymm oossiiee-

ddlleemm WWaarrsszzaawwyy.. TToo sswweeggoo rroo-
ddzzaajjuu sspplleennddoorr ddllaa ddzziieellnniiccyy..
WWyyppaaddaa wwiięęcc zzaappyyttaaćć,, cczzyy jjeesstt
ww ppllaannaacchh,, cchhooććbbyy ddaalleekkoossiięężż-
nnyycchh,, bbuuddoowwaa nnaa MMookkoottoowwiiee
mmiieesszzkkaańń kkoommuunnaallnnyycchh bbąąddźź ssoo-
ccjjaallnnyycchh??

Od roku 2007 dzielnica czy-
ni starania o przyznanie środ-
ków na budowę nowego budyn-
ku komunalnego przy ulicy Go-
tarda. Środki te zostały przy-
znane i w roku 2009 wykonano
projekt budowlany. W 2011 r.
prezydent Warszawy wydał de-
cyzję o pozwoleniu na posta-
wienie budynku komunalnego
w tej lokalizacji. Niestety, w
dniu 24 listopada 2011 r. decy-
zja ta została uchylona przez
wojewodę mazowieckiego, a
posiadane przez Mokotów środ-
ki przekazano na realizację bu-
dynków komunalnych i socjal-
nych przy ulicy Jagiellońskiej.
Biuro Polityki Lokalowej zapew-
niło, że środki na realizację bu-
dowy budynku przy ul. Gotarda
powinny zostać uwzględnione
w II edycji “Programu komu-
nalnego budownictwa miesz-
kaniowego m. st. Warszawy na
lata 2013-2020”.

Z dokonanej analizy chłonno-
ści wynika, że na wskazanym te-
renie istnieje możliwość wznie-
sienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z 143 lokala-
mi mieszkalnymi, z usługami i
garażem podziemnym jedno-
kondygnacyjnym. Zapropono-
wane rozwiązania zakładają wy-
konanie 73 mieszkań jednopo-
kojowych, 60 dwupokojowych i
10 trzypokojowych, z możliwo-
ścią podziału lokali na mniejsze.
Do tego dojdzie 5 lokali użytko-
wych z możliwością utworzenia
3 lokali, w tym jednego dwupo-
ziomowego oraz dwóch nieza-
leżnych parkingów: na parterze
i w kondygnacji podziemnej.
Szacowany koszt inwestycji wy-
nosi 38 mln zł brutto. 

Aktualnie rozpoczęła się re-
alizacja I etapu – została zawar-
ta umowa z firmą wyłonioną w
drodze przetargu o pozyskanie
mapy do celów projektowych
oraz aktualizację koncepcji i wi-
zualizacji. Dzielnica uzyskała
środki w wysokości 450 tys. zł na
prace przygotowawcze, w tym
głównie aktualizacja dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej.
Przewidujemy, że najem w no-
wych lokalach komunalnych bę-
dzie proponowany osobom wy-
wiązującym się z warunków
umowy najmu, zamieszkującym
w dotychczasowym zasobie, w
wyeksploatowanych budynkach,
nieefektywnych w zarządzaniu i
usytuowanych na nieruchomo-
ściach o znacznej wartości oraz
w lokalach niepełnowartościo-
wych i niesamodzielnych. Nowo
powstałe lokale w budynku przy
ulicy Gotarda, z uwagi na ich
przystosowanie, będą mogły być
przeznaczane na realizację po-
trzeb osób niepełnosprawnych.   

SSttaarryy MMookkoottóóww ttoo pprraawwddzziiwwaa
mmiieesszzkkaanniioowwaa ppeerreełłkkaa ww ssttoolliiccyy
ppaańńssttwwaa,, mmiieejjssccee wwyyjjąąttkkoowwoo
pprreessttiiżżoowwee.. WWiiddaaćć jjaakk pprręężżnniiee
ddzziiaałłaajjąąccee wwssppóóllnnoottyy mmiieesszzkkaa-
nniioowwee ssyysstteemmaattyycczznniiee rreemmoonnttuu-
jjąą wwłłaassnnee zzaassoobbyy nnaaddaajjąącc iimm
ddaawwnnyy,, cczzęęssttoo mmiięęddzzyywwoojjeennnnyy
ssttyyll,, ccoo cczzyynnii ttęę cczzęęśśćć ddzziieellnniiccyy
jjeesszzcczzee ppiięękknniieejjsszząą.. NNiieesstteettyy,, ww
śśllaadd zzaa ttyymm nniiee iiddzziiee ddbbaałłoośśćć
mmiiaassttaa oo ssttaann uulliicc,, cczzęęssttoo ddzziiuurraa-
wwyycchh ii zzaanniieeddbbaannyycchh ((mm.. iinn.. AAss-
ffaallttoowwaa,, OOppoocczzyyńńsskkaa,, dduużżaa cczzęęśśćć
NNaarrbbuuttttaa)).. MMoożżnnaa lliicczzyyćć nnaa sszzyybb-
kkiiee iicchh wwyyrreemmoonnttoowwaanniiee??

Systematycznie remontujemy
i przebudowujemy ulice, m. in.
trwają prace remontowe na uli-
cy Bokserskiej. W przyszłym ro-
ku planujemy zacząć przebudo-
wę ul. Narbutta na odcinku od
ul. Kazimierzowskiej do Al. Nie-
podległości. W sprawie przebu-
dowy i aranżacji zieleni trwają
konsultacje społeczne z miesz-
kańcami.

SSkkwweerreekk iimm.. AAnnttoonniieeggoo SSłłoo-
nniimmsskkiieeggoo ttoo zz kkoolleeii ppeerreełłkkaa ww
ppeerrllee MMookkoottoowwaa.. TTaammtteejjsszzee kkiinnoo
““IIlluuzzjjoonn”” cczzęęssttoo uurrzząąddzzaa ookkoolliicczz-
nnoośścciioowwee iimmpprreezzyy,, ccoo wwiiąążżee ssiięę
zz ddoossttaawwąą sspprrzzęęttuu ii ccaatteerriinngguu..
CCiięężżaarróówwkkii wwjjeeżżddżżaajjąą nnaa sskkwwee-
rreekk ii nniisszzcczząą ggoo,, cczzęęssttoo ppaarrkkuujjąącc
ttaamm pprrzzeezz ccaałłąą nnoocc.. JJeesstt ppiillnnaa
ppoottrrzzeebbaa zzaammoonnttoowwaanniiaa kkiillkkuu
ssłłuuppkkóóww nnaa cczztteerreecchh wwyylloottoo-
wwyycchh aalleejjkkaacchh,, ccoo uunniieemmoożżlliiwwii
wwaannddaalloomm wwjjaazzdd nnaa sskkwweerr.. CCzzyy
ookkoolliicczznnii mmiieesszzkkaańńccyy mmooggąą llii-
cczzyyćć nnaa iinntteerrwweennccjjęę nnoowweeggoo bbuurr-
mmiissttrrzzaa ddzziieellnniiccyy??

Jest to teren należący do Za-
rządu Zieleni miasta stołecznego
Warszawy. Ponieważ patrzę na
Mokotów okiem nie tylko bur-
mistrza dzielnicy, ale także jej
mieszkańca, nie mogę puszczać
mimo uszu podobnych sygna-
łów. W najbliższym czasie wy-
biorę się tam na spacer i dokład-
nie obejrzę tę naszą perełkę w
perle. Jeśli jest to tylko kwestia
zamontowania kilku słupków
ograniczających nieuprawniony
wjazd na teren zieleni parkowej,
postaram się pomóc.  

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy śśwwiiąątteecczznnee ii ssyyll-
wweessttrroowwee nnoowweeggoo bbuurrmmiissttrrzzaa
MMookkoottoowwaa??

W Warszawie, z najbliższymi
na moim rodzinnym Mokotowie.

Chłopak z Wierzbna, nie-
prawdaż?

Rzeczywiście, to moje miejsce
urodzenia.

LLaauurrkkęę ddllaa MMookkoottoowwaa ii jjeeggoo
mmiieesszzkkaańńccóóww wwyyssttaawwiiłł ww wwyy-
wwiiaaddzziiee uuddzziieelloonnyymm ““PPaassssiiee””
MMaarreekk PPiiwwoowwsskkii,, ttwwóórrccaa kkuullttoo-
wweeggoo ffiillmmuu ““RReejjss””.. PPoowwiieeddzziiaałł
mm.. iinn..:: ““TToo,, ccoo ssiięę nnaa MMookkoottoowwiiee
ttwwoorrzzyy,, ww iinnnnyycchh ddzziieellnniiccaacchh ssiięę
cczzyyttaa ii oogglląąddaa””..

Nic dodać, nic ująć. Zacho-
wam w pamięci tę wypowiedź.

ŻŻyycczząącc oowwooccnneejj pprraaccyy ii zzrreeaallii-
zzoowwaanniiaa wwsszzyyssttkkiicchh ppllaannóóww ww
tteejj kkaaddeennccjjii ssaammoorrzząądduu ddzziięękkuu-
jjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

R o z m a w i a ł :  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Tradycyjne doroczne spotkanie wigilijne władz Moko-
towa z urzędnikami, przedstawicielami instytucji oraz
organizacji współpracujących z dzielnicą miało miej-
sce w Domu Kultury przy ul. Łowickiej. Zaproszenie
burmistrza Rafała Miastowskiego przyjął m. in. me-
tropolita warszawski – kardynał Kazimierz Nycz. 

Na mokotowskiej wigilii pojawili się także zastępca prezydenta
Warszawy Robert Soszyński, senator Marek Rocki, członkowie pre-
zydium Środowiska Pułku AK “Baszta” oraz kombatanci z innych mo-
kotowskich oddziałów powstańczych. Mokotowską parafię św. An-
drzeja Boboli reprezentował proboszcz Waldemar Borzyszkowski, zaś
środowiska mokotowskich powstańców ich kapelan ksiądz prałat
Józef Hassa. W dużej liczbie przybyli gospodarze dzielnicy Mokotów
– radni klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości
z przewodniczącym mokotowskiej rady Miłoszem Góreckim na cze-
le, jak również członkowie zarządu dzielnicy w osobach Jana Ozim-
ka, Krzysztofa Skolimowskiego i Marka Rojszyka.

Opłatek na Mokotowie
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Dla kierowców zatłoczonego Ur-
synowa zapowiedziane w poło-
wie 2016 r. uruchomienie tak
zwanej “zielonej fali” w al. Ko-
misji Edukacji Narodowej  stało
się nadzieją i długo oczekiwaną
szansą łatwiejszego przejazdu
do pracy i powrotów do domu.
Od momentu uruchomienia no-
wej koordynacji ruchu upłynęło
już sporo czasu. 

Powstałe na kilku skrzyżowaniach  –
poniekąd przy okazji – bezkolizyjne
skręty sprawdziły się, jednak podsta-
wowe usprawnienie ruchu, czyli płyn-
ne przejazdy przez kolejne skrzyżowa-
nia na zielonym świetle wydają się
wciąż nieosiągalne.

Czym jest “zielona fala”
“Zielona fala” to po prostu system

synchronizacji świateł na skrzyżowa-
niach zorganizowany w taki sposób, by
samochody jadące z pewną określoną
prędkością mogły przejechać kolejne
skrzyżowania na zielonym świetle. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu ruch staje się
płynny, bez potrzeby znacznego zwal-
niania czy przyspieszania, zmniejsza się
zużycie paliwa i ilość wytwarzanych
szkodliwych substancji smogotwór-
czych, poprawia się przepustowość,  a
więc rośnie liczba przemieszczających
się samochodów w jednostce czasu. 

Zsynchronizowanie świateł, umożli-
wiające  ich zmienianie się w ściśle okre-
ślonych odstępach czasu,  jest stosunko-
wo łatwe do rozwiązania.  Jednak du-
żo trudniejszym problemem jest dosto-
sowanie tych cykli do stale zmieniające-
go się natężenia ruchu. Przepustowość
ulic i skrzyżowań  jest ograniczona, gdy
więc  na trasie znajdzie się więcej pojaz-
dów, część z nich nie zmieści się w cza-

sie działania “zielonej fali”. Konieczne
jest również uwzględnienie dojazdów
do skrzyżowań z przecznic. Aby nastą-
piło pełne zsynchronizowanie cykli
świateł oraz dostosowanie do natężenia
ruchu w danej chwili, niezbędna jest
możliwość oceny sytuacji na drodze,
uwzględniająca również ciągły pomiar
natężenia ruchu.  

Będzie bardzo pięknie
“Wprowadzimy koordynację sygna-

lizacji świetlnej na al. KEN!”,   “2,5 kilo-
metra zielonej fali w al. KEN” – zapowia-
dał szumnie Zarząd Dróg Miejskich je-
sienią 2016 roku.  

Przedsięwzięcie faktycznie wygląda-
ło interesująco. Dostosowanie progra-
mów sygnalizacji świetlnej do natężenia
ruchu i  jego nowej organizacji miało
objąć  łącznie 10 skrzyżowań. Dla każde-
go skrzyżowania powstał nowy projekt,
zakładający zmianę programu sygnali-
zacji i powiązanie z sąsiednimi skrzy-
żowaniami. Zaplanowano objęcie ko-
ordynacją skrzyżowań al. KEN z ul. Ar-
tystów, Dzwonniczą, Herbsta i Jastrzę-
bowskiego, Ciszewskiego, Polinezyjską,
Gandhi i Polaka, co teoretycznie zapew-
niało  płynną jazdę na odcinku prawie
2,5 km. Przewidziano objęcie pracami
również  skrzyżowania ul.  Ciszewskie-
go z ul. Cynamonową, Gandhi z Cyna-
monową i Gandhi z Dereniową. Dzięki
temu  koordynacją miał być objęty ciąg
ul. Ciszewskiego (Cynamonowa i De-
reniowa) i analogicznie ul. Gandhi. Prze-
widziano również fazę bezkolizyjną le-
woskrętów, zaś na skrzyżowaniu al. KEN
z ul. Herbsta wydzielenie pasów skrętu
w lewo i zawracania z al. KEN.

Wszystkie sygnalizacje świetlne mia-
ły zostać dostosowane do pracy w peł-
nej akomodacji z automatyczną detek-
cją, czyli rozpoznawaniem obecności
także pieszych i rowerzystów, zaś skrzy-
żowania miano wyposażyć w sygnaliza-
cję dźwiękową dla osób z dysfunkcją
wzroku.

Co jest, czego brakuje
Minęły już dwa lata, dobry więc czas

na ocenę tego ważnego przedsięwzię-
cia. Bezkolizyjne skręty w lewo na
skrzyżowaniach  i możliwość zawraca-

nia (tam, gdzie to jest oznaczone sy-
gnalizatorami świetlnymi) działają pra-
widłowo i są bardzo wygodne. Trochę
gorzej jest z systemem detekcji pieszych
wieczorem, gdy jedna czy dwie osoby
oczekują przed pasami na swoje zielo-
ne światło. System w trudniejszych wa-
runkach oświetleniowych czasem wy-
musza czekanie do kolejnego cyklu
zmiany świateł. Taka sytuacja wystę-
puje w przypadku przejścia przez ul.
Ciszewskiego przy skrzyżowaniu z ul.
Cynamonową. Również pewnych ko-
rekt wymagają warunkowe skręty w
prawo przy czerwonym świetle z ul.
Cynamonowej w Ciszewskiego – pisa-
łem o tym szerzej w „Passie” z 13 grud-
nia br. Również dziwnie zachowuje się
zielona strzałka skrętu warunkowego  w
prawo z al. KEN w Gandhi. Po okresie
świecenia, gaśnie na kilka sekund, po
czym ciągle w ramach  tego samego cy-
klu znów się zapala. Zauważyłem nie-
prawidłowe działanie na dwóch skrzy-
żowaniach. Nie planuję robić audytu
całości projektu, gdyż jest to zadanie
Zarządu Dróg Miejskich.

Natomiast wątek zasadniczy, czyli
“zielona fala” w al. KEN wygląda, nie-
stety, znacznie gorzej. Po prostu na pla-
nowanym 2,5-kilometrowym odcinku
płynnego przejazdu nie ma, bez wzglę-
du na kierunek, porę dnia czy dzień ty-
godnia.

Zielona nie taka zielona
Czytając ostatnio jakiś artykuł o “zie-

lonej fali”, przypomniałem sobie, że ja-
dąc samochodem od strony ul. Puław-
skiej w kierunku Leclerca, już od daw-
na odruchowo  wybierałem nieco dłuż-
szą trasę ul. Rodowicza-Anody,  a nie
krótszą trasę – aleją KEN – właśnie ze
względu na sporą ilość świateł al. KEN.
Postanowiłem więc sprawdzić, jak ten
płynny przejazd naprawdę wygląda.
Oczywiście, pamiętałem, że dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich Janusz Puchal-
ski obiecywał podczas konferencji w
warszawskim ratuszu: 

“Tak zaprogramujemy zieloną falę,
żeby premiować jadących najwyżej pięć-
dziesiątką”. Pamiętałem również, że al-
bo korki, albo zielona fala – w godzi-
nach szczytu nic innego się nie wycudu-

je.  No i jeszcze to, że “zielona trasa eks-
presowa  KEN” to 2,5 kilometra od skrzy-
żowania al. KEN z ul. Artystów aż do
skrzyżowania z ul. Polaka. W tym miej-
scu od razu nasunęły się pytania, nieste-
ty trochę retoryczne, gdyż nikt na nie nie
odpowie:  dlaczego “zielona fala” do-
piero od ul. Artystów, a nie kawałek
wcześniej od Surowieckiego, czyli od
pierwszego skrzyżowania na KEN po
wjeździe na Ursynów, oraz analogicznie
-–dlaczego tylko do skrzyżowania z ul.
Polaka, a nie kawałek dalej do Płasko-
wickiej, ze względu na kluczowy charak-
ter tego skrzyżowania. Ale cóż, logika lo-
giką, ale decyzje urzędnicze jednak rzą-
dzą się własnymi prawami. 

Kilka dni temu, wracając po godzinie
21 na Ursynów, postanowiłem spraw-
dzić, jak faktycznie wygląda  ta już mi-
tyczna “zielona fala”. Ruch niewielki,
pogoda dobra, więc tylko trzymać  50
km/godz. i do dzieła. Po przejechaniu
na zielonym świetle skrzyżowania KEN
z Surowieckiego bez problemów prze-
jechałęm na zielonym świetle za fotora-
darem na wysokości ul. Artystów i za
chwilę ...  przykra niespodzianka: samo-
chód był jeszcze sporo przed ul. Dzwon-
niczą, gdy  zapaliło się czerwone świa-
tło. No, cóż, poczekajmy i jedźmy dalej.
Herbsta – w porządku, Ciszewskiego
również, cały czas kontroluję szybko-
ściomierz, i kolejne światła znów czer-
wone – na wysokości tyłów Galerii KEN
przy łączniku do ul. Cynamonowej. Po-
nownie chwila oczekiwania,  krótki od-
cinek jazdy i znów czerwone przy Gan-
dhi. Dalej już było lepiej. Skrzyżowa-
nie przy Polaka – zielone, przy Płasko-
wickiej – również (to już poza “falą”) i
dopiero przy Lasku Brzozowym przed
Belgradzką  paliło się czerwone. Test
skuteczności “fali” al. KEN w kierunku
przeciwnym dał wynik podobny. Przy
Polaka przejazd na zielonym, jednak
przy Gandhi na wysokości Urzędu
Dzielnicy dla odmiany czerwone. Kolej-
ne skrzyżowanie przy tyłach Leclerca –
również czerwone. Przejazd przez Ci-
szewskiego na zielonym i po odcinku
jazdy z uporem maniaka pięćdziesiątką
– przy Dzwonniczej znów czerwone
światło. Przy zbiegu z ul. Artystów uda-
ło się radośnie przejechać na zielonym,
ale kawałek dalej  przy Bartóka – przy-
witało mnie czerwone światło.

Jeszcze dwa razy w innych porach
powtórzyłem testową przejażdżkę i wy-
nik za każdym razem był podobny, czy-
li trzy, a przynajmniej dwa czerwone
światła na trasie zielonej fali, przestrze-
gając oczywiście “pięćdziesiątki” przy
braku korków. Jednak prawdę aż do
bólu ukazało  bezpośrednie przyjrze-
nie się zmianom  świateł wzdłuż al.
KEN z okolic skrzyżowania  z ul. Gandhi
i dalej na wysokości łącznika z Cynamo-
nową, skąd świetnie widać  wszystkie
światła od Polaka aż do Dzwonniczej.
Nie dość, że nie następowały  zmiany
świateł po kolei, to co drugi lub trzeci
cykl występowały niewykorzystane
przez samochody cykle  zielonych świa-
teł, gdyż pojazdy były zatrzymane przez
światła czerwone na skrzyżowaniach
poprzedzających. Tyle praktyka z dni
ostatnich.

Łabędzi śpiew specjalistów
Teoretycy i eksperci mają jednak swo-

je własne spojrzenie. Jeszcze w styczniu
2018 r. rzeczniczka ZDM Karolina Gałec-

ka w rozmowie z TVN24 stwierdziła: “
Nie obawiamy się spowolnienia w ru-
chu. Kierowcy, którzy będą jechać zgod-
nie z przepisami, czyli przepisową  pięć-
dziesiątką,  nie będą mieli podstaw do
obaw. Zapewnienie zielonej fali, przy ta-
kiej prędkości kierowcy, będzie możli-
we dzięki położonemu w 2016 roku ka-
blowi koordynacyjnemu”. Zarząd Dróg
Miejskich konsekwentnie brnie dalej.
Dalsze wyjaśnienia rzecznika ZDM Ka-
roliny Gałeckiej z października 2018 r.
przytacza portal Haloursynów informu-
jąc, że korki nie wynikają ze złego usta-
wienia sygnalizacji, a na ulicy Rosoła,
Stryjeńskich i w alei KEN jest już zielona
fala. Innymi słowy: “zielonej fali” nie ma
(praktyka) kontra “zielona fala” jest
(ZDM). Czyli jeśli praktyka jest niezgod-
na z teorią, to tym gorzej dla praktyki. 

Nieco inną retorykę stosuje ekspert
Tomasz Dybicz z Politechniki Warszaw-
skiej, cytowany również przez TVN24.
“Zjawiska zielonej fali nie można osią-
gnąć na każdym skrzyżowaniu i w każ-
dych warunkach. Sygnalizacja ma słu-
żyć wszystkim, a nie tylko kierowcom
jadącym w jednym kierunku”. Teore-
tycznie to prawda, wszystkim  po trosz-
ku, skromnie ale po równo (skąd my
to znamy?),  jednak w praktyce roz-
wiązań komunikacyjnych szukanie ta-
kiej uniwersalności jest absurdem. Przy-
kładowa “zielona fala” na KEN nie mia-
ła być panaceum na rozwiązanie pro-
blemów z korkami wzdłuż i wszerz Ur-
synowa. Z założenia  była to koncepcja
usprawnienia przejazdu przez al. KEN,
która jest jedną z głównych osi komuni-
kacyjnych Ursynowa. Natomiast oce-
na, czy taka “zielona fala” w alei KEN
nie zdezorganizuje okolicznego ruchu
oraz czy w ogóle jest osiągalna –  powin-
na być dokonana PRAWIDŁOWO o wie-
le wcześniej. Jednak i na to można zna-
leźć odpowiedź, gdyż zgodnie z opinią
cytowanego wyżej eksperta z Politech-
niki Warszawskiej, “zielona fala” i jej
koordynacja działałyby lepiej, gdyby
ulice były węższe, a skrzyżowania prost-
sze, zaś liczba samochodów wjeżdżają-
cych do miasta  mniejsza. Zatem wiemy
już co było przyczyną, że powstał bubel
z 2,5 kilometrowym kablem koordyna-
cyjnym o łącznej wartości 3,2 mln zł, a
znaczna część tych pieniędzy została
wyrzucona w błoto

Może warto  jeszcze przypomnieć
specjalistom, ekspertom i zarządzają-
cym, że poza wydawaniem publicznych
pieniędzy dostępne są jeszcze  rozwią-
zania typu organizacyjnego, do których
można zaliczyć właściwą regulację
świateł.  Czekając w korku w którąś so-
botę około południa na KEN pomiędzy
Belgradzką a Płaskowickiej (obydwa
pasma ruchu zajęte, przejazd trwał ok.
15 minut) zauważyłem, że źródłem te-
go korka jest zła regulacja świateł na
skrzyżowaniu w rejonie Płaskowickiej.
Krótkie cykle świateł umożliwiały prze-
jazd aleją KEN przez skrzyżowanie za-
ledwie 7 - 8 samochodom spośród po-
nad setki czekających w korku, gdy na
poprzecznej Płaskowickiej czekały w
tym czasie tylko 2 - 3 samochody. Wy-
starczyłaby odpowiednia regulacja
świateł – przedłużenie cyklu na KEN i za
cenę niewielkiego przedłużenia czasu
oczekiwania kierowców na Płaskowic-
kiej zniknąłby uciążliwy korek na KEN.
Ale zza biurka urzędników Zarządu
Dróg Miejskich tego nie widać.

Al. KEN – żółta kartka dla zielonej fali

KKoorreekk nnaa KKEENN nnaa sskkuutteekk zzłłeeggoo uussttaawwiieenniiaa śśwwiiaatteełł pprrzzyy PPłłaasskkoowwiicckkiieejj

ZZiieelloonnaa ffaallaa ww ddrrooddzzee ddoo cczzeerrwwoonneeggoo śśwwiiaattłłaa pprrzzyy GGaannddhhii ZZiieelloonnaa ffaallaa zz PPoollaakkaa zzaattrrzzyymmaannaa pprrzzyy GGaannddhhii
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W w Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie od-
był się ostatni tegoroczny
koncert Marka Majew-
skiego i jego gości – jeden z
najbardziej udanych w
sześcioipółrocznej historii
tego cyklu. 

W programie „Wy wójta się
nie bójta czyli autorzy śpiewają
Młynarskiego” znane i – co było
istotnym walorem koncertu –
mniej znane, a też znakomite,
utwory twórcy „Niedzieli na
Głównym” śpiewali rzec można
koledzy po fachu nieżyjącego
Mistrza: poeci i bardowie. Albo-
wiem (tak przynajmniej uważa

Marek Majewski) nikt nie zro-
zumie poety – sensu, niuansów
i smaczków jego twórczości niż
inny poeta. 

Można się z tym zgodzić albo
nie, ale nie sposób zaprzeczyć
mistrzostwu interpretowania
spuścizny Młynarskiego przez
wykonawców koncertu w Domu
Sztuki. A byli nimi: Marek Bart-
kowicz, Marek Majewski, Anto-
ni Muracki i Andrzej Ozga. Na
pianinie elektrycznym pięknie
akompaniował im Piotr Sawicki.
Artyści nie starali się imitować
Młynarskiego; zresztą coś takie-
go zapewne nikomu nie przy-
szłoby do głowy. Śpiewali po

swojemu, ale zarazem nie „zdra-
dzili” autora „Róbmy swoje”, nie
„uciekli” od niego za daleko, za-
chowując nastrój i charakter pio-
senek, wydobywając ich przeni-
kliwość, dowcip, inteligencję i –
co tu kryć –aktualność. 

Nie pierwszy i zapewne nie
ostatni raz sztuka Wojciecha
Młynarskiego okazała się nie-
śmiertelna, zarówno jako inspi-
racja dla innych wykonawców,
jak i obserwacja polskiej rzeczy-
wistości, polskiej mentalności.
Zanim się „rozgrzali” na scenie,
swój poruszający wiersz o Woj-
ciechu Młynarskim, napisany
bezpośrednio po śmierci poety –
i wtedy też opublikowany w
PASSIE – wyrecytował Wojciech
Dąbrowski. Na koncercie „Wy
wójta się nie bójta” widownia
była zapełniona do ostatniego
miejsca.

Publiczność każdy utwór na-
gradzała rzęsistymi oklaskami i
nie pozwoliła wykonawcom
zejść ze sceny bez bisu. Ten wy-
jątkowy – bo i refleksyjny, i za-
bawny – koncert został sfinanso-
wany ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy. A B U

Na sesji w dniu 12 grudnia 2018 r. Rada Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wybrała nowy zarząd
dzielnicowy kadencji 2018-2023 w składzie:

Ludwik Rakowski – burmistrz Dzielnicy
Artur Buczyński – zastępca burmistrza Dzielnicy
Bartosz Wiśniakowski – zastępca burmistrza Dzielnicy.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za powołaniem nowego Zarządu Dzielnicy Wilanów od-

dano 17 głosów, przeciw było 2 radnych, nikt się nie wstrzymał. y b y

W poniedziałek 10 grudnia minęło pierwsze 100 dni
szkolnej nauki. To dobra okazja do świętowania,
zwłaszcza wtedy, gdy się jest w pierwszej klasie i tę na-
ukę się dopiero rozpoczyna. Pierwszaki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 16 im. Tony Halika przy ul. Wilczy Dół 4
na Ursynowie  obchodziły ten dzień bardzo uroczyście. 

Dzieci przyszły do szkoły w specjalnie udekorowanych koszul-
kach. Każdy przyniósł ze sobą 100 rzeczy. Tu warto zwrócić uwa-
gę na pomysłowość najmłodszych uczniów. Do szkoły zostało przy-
niesione: 100 odcisków palców, 100 rysunków, 100 kart piłkar-
skich, 100 ziaren słonecznika, czy fasoli, 100 makaronów, cukro-
wych ozdób do piernika, koralików... Podczas zajęć lekcyjnych
wszystkie pierwszaki ćwiczyły liczenie. Oczywiście do stu.

Punktem kulminacyjnym dnia był festyn, który przygotowali
nauczyciele wraz z rodzicami uczniów.  Wszystkie zadania na sta-
nowiskach również były związane z liczbą 100. Zbieraliśmy 100 pod-
pisów, układaliśmy puzzle, nawlekaliśmy koraliki, robiliśmy specjal-
ne przypinki na tę okazję, stemplowaliśmy specjalnie przygotowa-
ne karty. Można też było poćwiczyć czytanie, bo okazało się, że STO
występuje w bardzo wielu wyrazach. B o ż e n a  D y b o w s k a

Nieśmiertelny Młynarski

Nowy Zarząd Dzielnicy Wilanów

Pierwsze 100 dni w szkole
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Maciej Mazur poddany wywiadowi wydobywczemu

Człowiek północy człowiekiem południa

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: CCzzyy ttoo
pprraawwddaa,, żżee ssppęęddzziiłł ppaann ddoottyycchhcczzaassoowwee
4411 llaatt żżyycciiaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

MMAACCIIEEJJ MMAAZZUURR:: Prawie 41, bo
pierwsze trzy spędziłem w centrum
miasta. Akt urodzenia został mi wysta-
wiony przez Urząd Stanu Cywilnego
Wola. Potem zamieszkałem w Śródmie-
ściu przy ulicy Marchlewskiego, dziś
Jana Pawła II. A od 1980 tkwię już nie-
przerwanie w ursynowskich opłotkach.
Pierwsze 20 lat to było zakwaterowanie
na Koncertowej, a z czasem przemiesz-
czałem się coraz bardziej na południe,
aż w końcu wylądowałem na Kabatach.

WWyynniikkaa zz tteeggoo,, żżee jjaakk ttyyllkkoo MMaacciieejj MMaa-
zzuurr wwpprroowwaaddzziiłł ssiięę nnaa UUrrssyynnóóww,, ttoo jjeeśśllii
wwiieerrzzyyćć ggeenneerraałłoowwii JJaarruuzzeellsskkiieemmuu –– PPoollsskkaa
zznnaallaazzłłaa ssiięę nnaa sskkrraajjuu pprrzzeeppaaśśccii ii ttrrzzeebbaa bbyy-
łłoo oodd rraazzuu wwpprroowwaaddzziićć ssttaann wwoojjeennnnyy......

Bardzo przepraszam, nie tak od razu,
bo od chwili mojego wprowadzenia w
niedalekie sąsiedztwo gen. Jaruzelskie-
go minęło jeszcze półtora roku. 

NNiieemmnniieejj,, zzaarraazz ppoo ppaannaa zzaassiieeddlliinnaacchh
nnaa UUrrssyynnoowwiiee zzaacczzęęłłoo bbyyćć ggoorrąąccoo ii ww
kkrróóttkkiimm cczzaassiiee ddzziieecciioomm ooddcciięęttoo ddoossttęępp
ddoo TTeelleerraannkkaa,, aa rrooddzziiccoomm ppoozzwwaallaannoo
ppiićć wwóóddkkęę ddooppiieerroo oodd ttrrzzyynnaasstteejj......

Szczerze mówiąc, stanu wojennego
to ja tak za bardzo nie pamiętam, będąc
wtedy knypkiem niedostrzegającym po-
litycznych problemów. 

JJuużż ww llaattaacchh ssiieeddeemmddzziieessiiąąttyycchh nnaa
mmoojjeejj uulliiccyy NNuuttkkii MMiilliiccjjaa OObbyywwaatteellsskkaa
śścciiggaałłaa oorrggaanniizzaattoorróóww ssppoottkkaańń TToowwaa-
rrzzyyssttwwaa KKuurrssóóww NNaauukkoowwyycchh......

O, Nutki – to miał pan najlepszy ad-
res na Ursynowie,  najłatwiej go było
znaleźć. 

UUwwaażżaałłeemm wwtteeddyy,, żżee wwłłaaśśnniiee oodd mmoo-
jjeeggoo mmiieesszzkkaanniiaa zzaacczzyynnaa ssiięę UUrrssyynnóóww,,
bboo ttoo bbyyłłoo NNuuttkkii 11 mmiieesszzkkaanniiaa 11..

To tym bardziej nie było problemów
z odszukaniem. 

ŁŁaattwwoo tteeżż bbyyłłoo ttrraaffiićć aakkttoorroomm ii ppuu-
bblliicczznnoośśccii oorrggaanniizzoowwaanneeggoo ww mmiieesszzkkaa-
nniiuu mmoojjeejj ssąąssiiaaddkkii EEwwyy DDaałłkkoowwsskkiieejj TTee-
aattrruu DDoommoowweeggoo,, wwyyssttaawwiiaajjąącceeggoo ssppeekk-
ttaakkllee ww ssttaanniiee wwoojjeennnnyymm kkuu ppookkrrzzeeppiiee-
nniiuu sseerrcc......

A to nic dziwnego, że właśnie na Nut-
ki ruszył ten teatr, przecież Ursynów to
inteligencka okolica. Bardziej mógł jesz-
cze wtedy dziwić brak normalnego te-
atru. 

II ttaakk ww ppeewwnnyymm sseennssiiee,, zzaammiieesszzkkaaww-
sszzyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, pprrzzyysszzeeddłł ppaann nnaa ggoo-
ttoowwee,, kkoorrzzyyssttaajjąącc ppoo cczzęęśśccii zz mmoojjeeggoo
ttrruudduu –– cchhoocciiaażżbbyy jjaakkoo wwssppóółłzzaałłoożżyycciiee-
llaa ooggnniisskkaa TTKKKKFF UUrrssyynnóóww......

Brawo, wielkie dzięki, za to my mu-
sieliśmy dosyć długo się męczyć, bo bu-
downiczym nie udawało się przez dwa
lata wykończyć naszych bloków przy
Koncertowej. Gdy wreszcie to nastąpi-
ło, moja mama przyjechała tam jesienią
1979 roku, mając na nogach piękne
czerwone kozaki, chciała bowiem zoba-
czyć jak wygląda czekający na nas apar-
tament, o ileż większy niż dotychczaso-
we 30-metrowe lokum w Śródmieściu.
No i dosłownie zostawiła te czerwone
kozaki w błocie, otaczającym budynki.
Po tym doświadczeniu stwierdziła, że
póki nie da się tam przejść suchą nogą,
o wprowadzeniu na Ursynów nie może
być mowy. No i jeszcze jedną zimę prze-
trwaliśmy – wraz z towarzyszącymi
nam mrówkami faraona – w ciasnocie
mieszkanka Za Żelazną Bramą, zanim
udało się wprowadzić do pięknych 63
metrów na Koncertowej. 

KKiieeddyy ww 11997777 zzaawwiioozzłłeemm RRoollllss RRooyy-
ccee’’mm 112266pp mmoojjąą żżoonnęę nnaa UUrrssyynnóóww ii zzoo-
bbaacczzyyłłaa óówwcczzeessnnyy kkssiięężżyyccoowwyy kkrraajjoo-
bbrraazz,, bbłłoottoo,, kkuurrzz ii wwyybbooiissttee ddrrooggii,, ppoo

kkttóórryycchh jjeeźźddzziiłłyy wwyyłłąącczznniiee bbeettoonniiaarrkkii,,
ppoowwiieeddzziiaałłaa,, żżee ssiięę ww ttaakkiiee mmiieejjssccee nniigg-
ddyy ww żżyycciiuu nniiee wwpprroowwaaddzzii.. JJeeddnnaakk uullii-
ccaa NNuuttkkii jjuużż wwtteeddyy ssttaannoowwiiłłaa łłaaddnniiee
uurrzząąddzzoonnąą ooaazzęę zziieelleennii,, wwiięęcc żżoonnaa ddaa-
łłaa ssiięę pprrzzeekkoonnaaćć ddoo zzaammiieesszzkkaanniiaa......

To trochę jak z tym Balcerkiem z se-
rialu Alternatywy 4. Balcerek powie-
dział przecież, że jak się człowiek do
miasta przyzwyczaił, to się w życiu na
wieś nie wyprowadzi. Inna sprawa, że
Nutki sąsiadująca z Kopą Cwila to do
dzisiaj wspaniały zakątek. 

TToo ffaakktt,, ppaammiięęttaamm,, żżee zzaa KKooppąą ggrryywwaa-
lliiśśmmyy nnaa aassffaallttoowwyymm ppllaaccyykkuu ww tteenniissaa,,
aa jjeeddnnyymm zzee ssttaałłyycchh bbyywwaallccóóww tteeggoo pprryy-
mmiittyywwnneeggoo kkoorrttuu bbyyłł zznnaannyy ppuubblliiccyyssttaa
„„PPoolliittyykkii”” pprrooff.. WWiieessłłaaww WWłłaaddyykkaa.. 

Chodzi zapewne o te niby korty, któ-
re potem burmistrz Guział kazał roze-
brać, żeby zrobić tam raj dla deskorol-
kowców, następnie rozebrany. To miej-
sce trochę pechowe.

CCzzyy mmłłooddeemmuu MMaacciieejjoowwii MMaazzuurroowwii
ffaajjnniiee ssiięę wwyyrraassttaałłoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Gdy się było dzieckiem, to wszystko
wydawało się fajne. A jako dorosły jesz-
cze lepiej wspominam tamte czasy. Jak
patrzę na te wszystkie stare zdjęcia, któ-
re ludzie przysyłają dla potrzeb mojej
strony internetowej, to myślę, że Ursy-
nów miał swój urok. Zwłaszcza dla nas
młodych, trwała bowiem nieustanna
rozbudowa, zwłaszcza linii metra, któ-
re radykalnie poprawiło komfort życia
w dzielnicy. Dziś Ursynów jest super
miejscem do dorastania dla dzieci. Rów-
nież moich. 

TTeerraazz ssąą iinnnnee wwyymmaaggaanniiaa.. JJaa ssiięę cciiee-
sszzyyłłeemm,, żżee oobbeejjmmuujjęę 7700 mmeettrróóww mmiieesszz-
kkaanniiaa ssppóółłddzziieellcczzeeggoo,, nnaa kkttóórree mmiiaałłaa
jjuużż ppoonnooćć pprrzzyyddzziiaałł MMaarryyllaa RRooddoowwiicczz..

Oho, 70 metrów wtedy, to jak 170
metrów dzisiaj. Moim zdaniem Nutki

wraz z Kopą i cała zielona okolicą to
jest do dzisiaj najfajniejsze miejsce do
zamieszkania w Warszawie. Zresztą,
Ursynów bardzo długo był modny, a
już największy boom na ursynowskie
mieszkania zaczął się, gdy ruszyła
pierwsza w stolicy linia metra, łącząca
Kabaty ze Śródmieściem. Mnie na przy-
kład, na Ursynowie niczego już nie bra-
kuje. 

PPaammiięęttaamm,, żżee UUrrssyynnóóww PPóółłnnooccnnyy
ddaałł mmii sszzaannssęę ppoonnoowwnneeggoo ssppoottkkaanniiaa
zz pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii mmoojjeeggoo ppookkoollee-
nniiaa,, kkoolleeggaammii ii kkoolleeżżaannkkaammii zzee sszzkkoo-
łłyy ppooddssttaawwoowweejj,, śśrreeddnniieejj,, zz uunniiwweerrssyy-
tteettuu......

A wie pan, że pod tym względem to
się nie zmienia. Ja mam wrażenie, że
Północny to jest takie większe małe mia-
steczko – mieszka tam moja mama, mo-
ja żona ma tam biuro, a nasze dzieci
chodzą do przedszkola na Puszczyka.
Okoliczne twarze są dla mnie rozpo-
znawalne, mówimy sobie dzień dobry.
To jest wprost fantastyczne. 

SSttaarree wwiięęzzii uurrssyynnoowwsskkiiee ppoozzoossttaałłyy,,
cchhooćć wwiieelluu zz nnaass rroozzpprroosszzyyłłoo ssiięę ppoo ccaa-
łłyymm śśwwiieecciiee,, rrzzuucciiłłoo iicchh ddoo NNoowweeggoo JJoorr-
kkuu,, DDeettrrooiitt,, SSaann FFrraanncciissccoo,, SSyyddnneeyy,, aallee
kkoonnttaakktt jjeesstt uuttrrzzyymmyywwaannyy,, aa ddzziięękkii iinn-
tteerrnneettoowwii mmooggąą cczzyyttaaćć „„PPaassssęę”” ii zzaagglląą-
ddaaćć nnaa ssttrroonnęę MMaacciieejjaa MMaazzuurraa.. 

Widać to rzeczywiście po tym, co lu-
dzie piszą na mojej stronie „ursy-
now.org.pl”. Na spotkania autorskie ze
mną przychodzi mnóstwo ludzi. Opo-
wiadają, wspominają. Nie wiem, czy
takie przywiązanie do dzielnicy i senty-
ment jest na przykład na Białołęce.
Przez Ursynów przewinęły się już co
najmniej dwa pokolenia. Pierwsi miesz-
kańcy doczekali się wnuków, którzy
chodzą po tych samych ulicach, korzy-
stają z tych samych przybytków kultu-
ralnych, a w sumie mieszka się im na
pewno dużo lepiej niż rodzicom. 

PPooggaaddaajjmmyy ttrroocchhęę oo MMaacciieejjuu MMaazzuu-
rrzzee ddzziieennnniikkaarrzzuu.. DDllaacczzeeggoo wwyybbrraałł ppaann
ttaakkii ffaacchh.. CCzzyy ttoo mmoożżee jjaakkiieeśś zzaammiiłłoo-
wwaanniiee ooddzziieeddzziicczzoonnee ppoo rrooddzziiccaacchh??

Nie, nie, po prostu jakoś tak wyszło.
Gdy ukończyłem liceum w 1996 roku,
wszyscy szli studiować zarządzanie lub
ekonomię, marketing. Ja się w tych
dziedzinach nie widziałem. I tak z bra-
ku lepszych pomysłów wybrałem dzien-
nikarstwo. 

CCzzyy ttoo bbyyłłoo oodd rraazzuu nnaassttaawwiieenniiee nnaa
pprraaccęę ww tteelleewwiizzjjii??

No nie, zaczynałem u redaktora To-
masza Wołka w gazecie „Życie” z krop-
ką w dziale miejskim. Niżej był już tyl-
ko goniec, więc przeszedłem wszystkie
szczeble kariery. Pisywałem o dziurach
w asfalcie i sesjach Rady Warszawy. Do-
piero później przyszła telewizja. Naj-
pierw to był Teleexpress w TVP, a stam-
tąd przeszedłem do TVN i pracuję tam
już 17 lat. 

RRoozzuummiieemm,, żżee pprroowwaaddzzoonnaa oobbeeccnniiee
pprrzzeezz ppaannaa aauuddyyccjjaa –– RRaannkkiinngg MMaazzuurraa
ww TTVVNN 2244 –– ttoo wwiieellkkaa ffrraajjddaa......

Muszę od razu wyjaśnić, że w TVN
działam dwufrontowo. Z jednej stro-
ny jako reporter w Faktach, z drugiej
zaś prowadzę ten własny program,
zbierając ciekawostki, które gdzieś się
przemkną, ale nikt nie zwróci na nie
większej uwagi. Ponieważ tworzę ty-
godnik, to nawet w wydaniu telewizyj-
nym można sobie pozwolić na nieco
więcej oddechu, refleksji. Chyba się
podoba, bo ludzie oglądają. Staram
się być dowcipny, ale nie kabaretowy,
żeby nie przekroczyć pewnej granicy.
Bo to program poniekąd satyryczny,
ale nie kabaret. 

WWyyppaaddaa mmii ppoowwiieeddzziieećć,, żżee MMaacciieejj
MMaazzuurr ttoo ddzziieennnniikkaarrsskkii ttaalleenntt wwyykksszzttaałł-
ccoonnyy –– bbąąddźź ccoo bbąąddźź –– nnaa UUrrssyynnoowwiiee......

Ja się za talent nie uważam, a jedyna
rzecz, do której mogę się przyznać – to
ciężka praca. 

MMiiłłoośśćć ddoo UUrrssyynnoowwaa ttoo ppaannaa cceecchhaa
sszzcczzeeggóóllnnaa.. CCzzyy ppoo ttrrzzeecchh kkssiiąążżkkaacchh oo
nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy nnaappiisszzee ppaann jjeesszzcczzee
cczzwwaarrttąą??

Może na 50-lecie naszego zakąt-
ka. Zobaczę zresztą, co mieszkańcy
będą przysyłać. Bo trzy czwarte te-
matów w książce „Czterdziestolatek”
wzięło się z inspiracji ursynowian,
podsyłających na moją stronę infor-
macje i zdjęcia. 

DDuużżoo ssiięę zzmmiieenniiłłoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee oodd
cczzaassuu jjeeggoo mmeeggaaoossiieeddlloowwyycchh ppiieerrwwoo-
cciinn.. KKttoo jjeesszzcczzee ppaammiięęttaa,, żżee KKaabbaattyy bbuu-
ddoowwaannoo ppoodd hhaassłłeemm „„ZZiieelloonnyy UUrrssyy-
nnóóww””.. AA ggddzziiee ttaamm zziieelleeńń??

Teraz to raczej Ursynów najbardziej
betonowy, o wiele bardziej zielono jest
w północnej części dzielnicy. 

PPrrzzyy oobbeeccnnyycchh iinnnnoowwaaccjjaacchh kkoommuu-
nniikkaaccyyjjnnyycchh ccoorraazz ttrruuddnniieejj jjeesstt wwyyjjee-
cchhaaćć zz KKaabbaatt ssaammoocchhooddeemm......

Ja akurat staram się używać samo-
chodu jak najrzadziej, tym bardziej,
że pod blokiem mam metro, którym
odwożę dzieci do przedszkola, a do
TVN-u w Wilanowie często jeżdżę ro-
werem przez skarpę. Siedem kilome-
trów w jedną stronę – tyle co nic. Po-
za tym sądzę, że jak wreszcie ruszy
Południowa Obwodnica Warszawy, to
ruch w naszym rejonie się zdecydo-
wanie rozluźni. 

ZZaappyyttaamm nnaa kkoonniieecc,, cczzyy ww ookkrreessiiee
ddzziieecciińńssttwwaa zzddąążżyyłł ppaann jjeesszzcczzee ppoojjeeźź-
ddzziićć nnaa ssaannkkaacchh ii nnaarrttaacchh zz KKooppyy CCwwii-
llaa,, bboo oossttaattnniioo zziimmaa nniiee ddooppiissuujjee ii śśnniiee-
gguu nnaa ooggóółł bbrraakk......

Zdążyłem pojeździć na szczęście. A
ubiegłej zimy udało mi się poszaleć z
dziećmi na Kopie aż dwa razy. To i tak
sukces. Wspominam też niedoszłe
Aspen na Kopie, czyli okres, gdy został
zainstalowany wyciąg narciarski, który,
jak mi się wydaje, chyba nigdy nie ru-
szył, aż został rozkradziony. 

NNoo ccóóżż,, kklliimmaatt ssiięę nnaamm oocciieepplliiłł,, śśnniiee-
gguu nniiee mmaa ii nnaasszz KKaasspprroowwyy mmaammyy zz ggłłoo-
wwyy.. MMiimmoo wwsszzyyssttkkoo żżyycczzęę RRaaddoossnnyycchh
ŚŚwwiiąątt!!

Zielone, gęste, pachnące la-
sem – właśnie takich drze-
wek szukamy na nadcho-
dzące święta. Nie zapomi-
najmy jednak, że muszą
pochodzić z legalnego źró-

dła. Punktów sprzedaży co-
dziennie przybywa. Czy
warszawiakom sprzedawa-
ne są legalnie pozyskane
rośliny? Już teraz spraw-
dzają to strażnicy miejscy.

Kupując rośliny pochodzące z
legalnych hodowli przyczyniamy
się do ochrony lasów przed dziką
wycinką. Strażnicy miejscy rozpo-
czynają kontrole punktów sprze-
daży świątecznych drzewek – chcą
w ten sposób przede wszystkim
wyeliminować przypadki wpro-
wadzania do sprzedaży roślin po-
zyskanych nielegalnie. To nie
wszystko. Drzewka, nawet jeśli z
legalnej hodowli, muszą być do-
puszczone do wycinki, ich sprze-
daż musi odbywać się w miejscach
do tego wyznaczonych, a właści-
ciel punktu sprzedaży musi mieć
dokument potwierdzający zgło-
szenie działalności gospodarczej.

W ubiegłym roku funkcjona-
riusze przeprowadzili kontrole

kilkudziesięciu punktów, nie od-
notowując większych nieprawi-
dłowości, co oznacza, że prowa-
dzone co roku działania przyno-
szą skutek – sprzedawcy znają
swoje obowiązki i dbają o to, by
dopełnić wszelkich formalności.
Strażnicy ujawnili jednak kilka
miejsc, które zajmowane były
nielegalnie. Skutkowało to wy-
ciągnięciem wobec handlarzy
konsekwencji prawnych.

Jakie dokumenty sprawdza-
ją strażnicy podczas kontroli sto-
iska z choinkami? Dowód zaku-
pu drzewek ze wskazaniem źró-
dła ich pochodzenia lub zgoda
na wycinkę drzew, dokument
potwierdzający legalność zaję-
cia terenu, wpis do ewidencji

działalności gospodarczej – to
podstawowe dokumenty, które
powinna okazać strażnikom oso-
ba prowadząca przedświątecz-
ny handel.

Kontrolami objęto punkty
sprzedaży prowadzone zarów-
no przez pośredników, którzy
drzewka kupują w hurtowniach,
jak i stoiska prowadzone przez
samych plantatorów. Rośliny
sprzedawane przez pośredników
muszą posiadać specjalne metki,
a kupiec musi mieć przy sobie
dowód zakupu. Drzewka sprze-
dawane bezpośrednio przez ho-
dowców nie muszą być w ten
sposób oznaczone, za to sam
plantator ma obowiązek okazać
dokument z informacją, że

drzewka zostały dopuszczone
do wycinki – tłumaczą strażnicy.
Kontrole prowadzone są w całej
Warszawie.

-– Pamiętajmy, że nie musimy
czekać na kontrolę strażników
miejskich – w trakcie zakupu
choinki sami możemy poprosić
sprzedawcę o okazanie stosowa-
nych certyfikatów. Dzięki temu
będziemy mieli pewność, że ku-
pujemy drzewko, które nie po-
chodzi z kradzieży – mówi Mar-
cin Pawlak, zastępca naczelnika
V Oddziału Terenowego Straży
Miejskiej m. st. Warszawy.

Kontrole będą prowadzone do
świąt. Później funkcjonariusze
sprawdzą, czy kupcy uprzątnęli
zajmowany teren.

Choinki – tylko z legalnej wycinki
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Wcoraz większym stopniu korzystamy z wiedzy znajdującej się we
wszechobecnej „chmurze” czyli z szeroko rozumianej wiedzy wirtu-
alnej. Danych w chmurze przybywa, tym samym w zapomnienie idą

niektóre dotychczasowe „nośniki” m. in.: różnego rodzaju kompendia wiedzy, en-
cyklopedie, słowniki etc. Wiedza zapisywana dotychczas w formie książkowej zo-
stała w dużej mierze zdygitalizowana, a tłumacząc na bardziej zrozumiały język – zapisana cyfro-
wo. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja cywilizacyjna. Wielotomowe encyklopedie wędru-
ją do piwnic, by już nigdy stamtąd nie trafić na półki w mieszkaniach albo lądują na śmietniku, ja-
ko nikomu niepotrzebna makulatura. Rewolucja technologiczna stała się faktem. Trzeba przyznać,
że przez cale tysiąclecia podobna rzecz nie miała miejsca, głównie z powodu braku odpowiednich
technologii. Choć zdarzało się, że książki były palone, niszczone na różne sposoby albo zakazywa-
ne. Działo się to jednak z innych przyczyn, np. z takich, że zawarte w nich treści były uznane za nie-
bezpieczne, albo niewygodne dla określonych grup sprawujących władzę, ale nie mieliśmy dotąd
do czynienia z sytuacją, że książki stawały się niepotrzebne. A tu… Słowo zapisane na papierze ule-
ga degradacji. 

Właściwie nie o słowa tu chodzi, a o treść, którą zawierały. Samo znaczenie zapisanych słów po-
zostało. Wyeliminowany został głównie papier i druk polegający na nanoszeniu w ten, czy inny spo-
sób farby drukarskiej na papier. 

Spytają państwo – co to ma wspólnego z wróżbami świątecznymi wspomnianymi w tytule? Już
wyjaśniam. Otóż nadchodzące tuż, tuż Święta Bożego Narodzenia to dobra okazja do przypomnie-
nia niektórych związanych z nimi tradycji i wróżb. Dotąd zachowały się one w  przekazie ustnym lub
też w różnego rodzaju źródłach pisanych. Dziś pojawiają się na wielu portalach internetowych, za-
równo w formie mniej lub bardziej przydatnych porad albo ciekawostek. Jest ich wciąż wiele, a to ozna-
cza, że mimo znaczącego postępu wiedzy nadal lubimy wierzyć w niektóre rzeczy, choć niekoniecz-
nie jest to zgodne z nauką. Zwyczaje, wierzenia i wróżby, choć nie odgrywają tak istotnej roli jak kie-
dyś, stanowią ciekawy i ważny ze względów poznawczych element naszej kultury. 

Wróżby zazwyczaj dotyczą przyszło-
ści. Poniekąd nie ma w tym nic dziwne-
go. Nikt przecież, nie potrzebuje wróż-
by temat tego co już było, bo i po co?
Skoro przeszłość już się dokonała, to i
tak nie mamy na nią wpływu. Inaczej
jest, jeśli chodzi o przyszłość. Eh! Gdy-
byśmy ją znali, moglibyśmy się przy-
gotować nawet na najgorsze. A tak?
Pozostaje niepewność. Właśnie dlatego

wróżby cieszą się niemalejącym powodzeniem. Zresztą nie jest to domena tych czy innych czasów,
bo tak było od początku ludzkości. 

Już starożytni Rzymianie przepowiadali przyszłość m. in. z baranich kiszek. My równie chętnie
wyciągamy siano spod wigilijnych obrusów, uzależniając swój los od źdźbła ususzonej trawy. Czy
to mądre? Każdy zapewne ma swoją teorię na ten temat. Podobnie jak większość z nas próbuje obejść
czarnego kota, tak by zwierzakowi nie udało się przeciąć naszej drogi. Co ciekawe, tak robią też ci,
którzy zaprzeczają temu na wszelkie sposoby. Ja sam należę do tych właśnie, którzy na wszelki wy-
padek omijają szerokim łukiem czarnego czworonoga, staram się unikać „trzynastki”, a na widok
kominiarza łapałbym się za guzik. Choć prawdę mówiąc, ostatniego z nich widziałem tak dawno,
że nie pamiętam kiedy to było. Nie wiem nawet, czy reprezentanci tego popularnego kiedyś zawo-
du nie zniknęli wraz z postępem. Może przetrwali jedynie w piosenkach i wierszykach dla dzieci.

Wracając do tytułowego tematu, tzn. świątecznych wróżb, warto przypomnieć niektóre z nich. 
Chcesz wiedzieć, czy w nowym roku się zakochasz? Zjedz w Wigilię jabłko, następnie policz pest-

ki. Jeśli będzie to liczba parzysta – to tak. Niemniej ważne od miłości są pieniądze. Dlatego do wi-
gilijnego stołu należy zasiadać mając choćby niewielką sumkę w kieszeni. Nie zapominajmy też o
włożeniu łuski karpia do portmonetki, żeby przyciągała pieniądze przez cały rok. 

Aby mieć szczęście do następnej Wigilii, pierwszy z gości przekraczających próg domu powinien
być mężczyzną. Choć dziś może to zabrzmieć dla niektórych seksistowsko, ma to być sposób na szczę-
ście. Jeśli próg przekroczy kobieta, może być nieciekawie. No cóż, nie ja to wymyśliłem... W przy-
ciągnięciu dobrego losu służy przywłaszczenie sobie jakiejś drobnej rzeczy, tak aby właściciel się nie
zorientował. Potem można to coś ukradkiem podrzucić z powrotem. 

Należy wystrzegać się pożyczania czegokolwiek w Wigilię, bo to oznacza straty. 
Wyciągnięcie przez pannę zielonego źdźbła spod wigilijnego obrusa wróży rychłe zamążpójście. Źdźbło

pożółkłe oznacza nieco dłuższy czas. Szare źdźbło jest najgorszym z możliwych. Pamiętajmy więc o tym,
kupując siano, aby wybierać zielone. Zwłaszcza wtedy, gdy ktoś ma w planie zamążpójście.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Świąteczne wróżby

„Wiedza zapisywana dotych-
czas w formie książkowej 
została w dużej mierze 
zdygitalizowana, a tłuma-
cząc na bardziej zrozumiały
język – zapisana cyfrowo”

J estem nieustannie dręczony przez reklamy. Zresztą, jak większość ludzi
na naszej planecie. W odniesieniu do zatruwających nasze mózgi telewi-
zyjnych spotów reklamowych udręka to jak najbardziej właściwe słowo.

Wszechstronnie wykształceni na powstających niczym grzyby po deszczu kierun-
kach spece od PR, używając coraz to nowych, nie zawsze dozwolonych technik
manipulacji, starają się coraz głębiej gmerać w naszych głowach. Niestety z powodzeniem. Obser-
wuję ze zgrozą jak z roku na rok obniża się świadomość naszego społeczeństwa. Zanika czytelnic-
two, młodzież posiada wiedzę głównie internetową, a telewizyjne fałszujące rzeczywistość seriale
i sitcomy biją rekordy oglądalności. Kiedy TVP triumfalnie poinformowała, że program “Rolnik szu-
ka żony” zanotował rekordowy wynik i miał o 700 tys. widzów więcej niż “Taniec z Gwiazdami”,
opadły mi ręce. Spragniona sensacji, zdrad, rozwodów, chorób, wypadków, a przede wszystkim in-
tryg wielomilionowa tłuszcza zasiada o oznaczonej godzinie przed telewizorem, chłonąc podaną
im lekkostrawną papkę. 

Średnia oglądalność przygód rodziny Boskich w serialu “rodzinka.pl” wyniosła 1,4 mln osób, co
dało TVP 2 trzecie miejsce na rynku i zyski z reklam na poziomie 12,2 mln złotych. Szefom Publicz-
nej zyski przysłoniły misję. W corocznych raportach KRRiTV z działalności mediów publicznych ła-
two można dostrzec różnice między zapisami w tym dokumencie a rzeczywistością. Jako oglądacz
telewizji z tytułu uprawianego zawodu (gdybym był np. pasterzem, robotnikiem lub piekarzem, wy-
rzuciłbym odbiornik przez okno) twierdzę z całą stanowczością, że TVP nie realizuje żadnej szcze-
gólnej misji, poza oczywiście misją komercyjną. Programy typowo misyjne nierzadko emitowane
są po północy lub w okolicach godziny 13 w dni powszednie. TVP realizuje więc swoją misję tylko
w teorii, zaliczając do misji programy typu “Gwiazdy tańczą na lodzie” i “Jaka to melodia”, czyli kla-
syczne programy rozrywkowe, do tego, spójrzmy prawdzie w oczy, niskich lotów. 

O bejrzałem kiedyś fragment jednego odcinka sagi rodziny Boskich, bo a nuż uczą tam cze-
goś naszą wspaniałą młodzież (zachowań, pięknej polszczyzny, szacunku do rodziców i
osób starszych, etyki, etc.), a ja stawiam się w roli ramola krytykującego wszystko i wszyst-

kich. To, co zobaczyłem, wstrząsnęło mną do głębi. Młodzi komunikują się półsłówkami, przypomi-
na to mowę jaskiniowców, w domu bajzel, patrzę, a tu buty sportowe stoją.. na stole. Rzecz jasna mar-
kowe, czyli mamy do czynienia z chamskim i nachalnym lokowaniem produktu, co dawniej nazywa-
no po prostu kryptoreklamą. Jeśli ten zagrany na poziomie kukiełkowego teatrzyku gniot ma choć
w jednym procencie cokolwiek wspólnego z misją Publicznej, to ja jestem gwiazdą baletu. 

Ale nawet debilne seriale i sitcomy to telewizyjne arcydzieła w porównaniu z “rozrywką”, którą
w porze największej oglądalności serwuje Polakom kilka stacji telewizyjnych. Chodzi o tzw. wieczo-
ry kabaretowe. Lud ogląda je i kona ze śmiechu, choć mnie od kretyńskich, często z długą brodą dow-
cipów zaczyna szczypać w pewnej części ciała. Dziennikarka tygodnika “Polityka” Aneta Kozioł twier-
dzi w artykule “Kabarety jak berety”, że tylko zloty kabaretów, obok gal disco polo i występów uzdra-
wiaczy, są w stanie wypełnić kilkutysięczne widownie zbudowanych lub odnowionych za unijne środ-
ki hal i amfiteatrów w całej Polsce. Transmisje kabaretonów mają ponaddwumilionową oglądalność,
choć realizują model festynowo-weselny. Publicystka przemyca między wierszami własną tezę, że
kabarety są odzwierciedleniem polskiego społeczeństwa, które jest prostackie, a najlepiej czuje się

w festynowej scenerii.  
Zatoczyliśmy koło i po-

wracamy do meritum. Oce-
an manipulujących nami re-
klam oraz telewizyjnej byle-
jakości zrobiły swoje. Pozwa-
lamy specom od PR, wyszko-
lonym cwaniaczkom - mani-
pulatorom, prowadzić się ni-
czym owce na rzeź. Zbliżają
się święta Bożego Narodze-
nia, więc szturm do wnętrza

naszych głów wzmógł się tysiąckrotnie – wszechobecne spoty promujące wszystko, od majtek i pam-
persów, poprzez pachnące pomady, na żarciu kończąc. By nas omamić i nakłonić do zakupu kon-
kretnej rzeczy często używa się niedozwolonych narzędzi. Jakich? Na przykład przekazu podpro-
gowego. Percepcja podprogowa to oddziaływanie na mózg informacji bez świadomości ich spostrze-
gania. Dotyczy to bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, aby mogły zo-
stać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające kró-
cej niż 0,04 sekundy), ale są rejestrowane w pamięci nieświadomie.   

Najlepszym przykładem takiej manipulacji jest słynny spot Beaty Szydło “Dzieci to nie koszt,
ale inwestycja”, który promował projekt PiS dotyczący przyznawania 500 zł na dziecko. Kil-
kakrotne obejrzenie tego arcydzieła PR daje właściwie pewność, że został tam zastosowa-

ny przekaz podprogowy. Bardzo szybkie zdjęcia i krótkie ujęcia twarzy Donalda Tuska na tle jakiegoś
biednego dziecka. Zdjęcia występują na tzw. “przenikach”. Pierwszą część materiału zmontowano z
krótkich fragmentów wypowiedzi Ewy Kopacz i Tuska. Na ich tle pojawia się napis “900 tys. dzieci w
skrajnym ubóstwie”. Wkrótce okazało się, że pokazane w spocie “biedne dzieci” nie są polskie. Inną
techniką manipulacji było pokazanie premier Ewy Kopacz w barwach czarno-białych, co miało dowo-
dzić, że Polska to głód, smród, nędza i ubóstwo. Za moment widzimy rozwiązanie problemu – świat
w pięknych barwach i pani Beata Szydło w otoczeniu uszczęśliwionych dzieci. Nie dajcie się zatem na-
bierać na spoty reklamowe, obywatele, bo większość z nich ma za cel rozmiękczenie waszych mózgów.

A teraz z zupełnie innej beczki. We wtorek 18 grudnia świętował swoje 75. urodziny pan Keith
Richards, współzałożyciel kultowej kapeli rockowej The Rolling Stones, jeden z najwybitniejszych
gitarzystów wszech czasów. Składając hołd rockowej ikonie, zadajemy sobie (może niezbyt stosow-
ne w tych okolicznościach) pytanie, jak to się stało, że facet, który przez całe dorosłe życie nie stro-
nił od narkotyków, papierosów i alkoholowych libacji, mógł w zdrowiu dożyć tak sędziwego wie-
ku? Podkreślam: w zdrowiu, bo pan Richards nadal występuje na scenie popijając od czasu do cza-
su “z gwinta” whisky, którą ma niezbyt subtelnie ukrytą przed publiką przeważnie za bębnami Char-
lie’go Wattsa. Na to pytanie próbowały odpowiedzieć najtęższe głowy dziennikarskie, socjologicz-
ne i medyczne, ale nie dały rady. Przede wszystkim próbowano dociec jakim cudem pan Richards
przeżył lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy w środowisku muzyków rockowych narkoty-
ki spożywało się praktycznie na śniadanie, obiad i kolację, a często także na podwieczorek. 

T o właśnie wtedy sami uśpili się między innymi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison z
The Doors, Brian Jones, koleżka pana Richardsa z The Rolling Stones i setki innych, bar-
dziej lub mniej uzdolnionych muzyków. A on trwał na scenie niczym opoka ze spiżu, któ-

rej nic się nie ima, mimo że został wówczas umieszczony na czubku osławionej Listy 27, która prak-
tycznie co miesiąc poszerzała się o kolejne nazwiska gwiazd sceny i ekranu. “Przez 10 lat byłem na
czele listy pierwszych do grobu i bardzo rozczarowało mnie, gdy spadłem z jedynki” – ubolewał  rock-
man ze spiżu w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi czasopisma Melody Maker. Twierdzi, że od
2006 r., kiedy to podczas urlopu spędzanego na należącej do archipelagu Fidżi wyspie Wakaya spadł
z palmy i ledwo przeżył, nie bierze już kokainy. Natomiast chwali się dziennikarzom, że nadal z upodo-
baniem pali marihuanę. Po jaką cholerę wdrapywał się na palmę, nie wiadomo. Czyżby atawizm? 

Pan Keith Richards jest wielokrotnym milionerem i osobą publiczną, a mimo to nie poddał się obo-
wiązującej w show biznesie modzie i nie zdecydował się operację plastyczną twarzy, choć jego kosz-
marne oblicze z powodzeniem mogłoby zostać użyte na cukiernicy, by odstraszać dzieci od naduży-
wania cukru. Może dlatego   reżyser Rob Marshall zaangażował go do trzeciej części amerykańskiej
serii przygodowej “Piraci z Karaibów” zatytułowanej “Na nieznanych wodach”. Pan Richards zagrał
rolę kapitana Teague`a, ojca tytułowego bohatera Jacka Sparrow. Jako aktor sprawił się pysznie,
o wyglądzie zewnętrznym postaci kapitana Teague`a nie ma co pisać, ją trzeba obejrzeć. Simon Scha-
ma, brytyjski profesor historii i historii sztuki na Columbia University w Nowym Jorku, podjął się
swego czasu dokonania oceny fizjonomii wybitnego muzyka: “Twarz Keitha Richardsa mówi wię-
cej o XX stuleciu niż jakiekolwiek dokumenty”.

Wesołych Świąt!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Mózgów pranie nie ustanie?

„ Ale nawet debilne seriale i sitco-
my to telewizyjne arcydzieła 
w porównaniu z “rozrywką”, którą 
w porze największej oglądalności
serwuje Polakom kilka stacji 
telewizyjnych. Chodzi o tzw. 
wieczory kabaretowe”

Dokładnie 5 lat temu Pa-
weł Kochankiewicz obcho-
dził jubileusz 40-lecia pra-
cy artystycznej, który
uczcił w Domu Kultury
Imielin koncertem pt.
„Nie zna mnie nikt”. 

Benefis odbył się z udziałem
zespołu wokalnego Dereń, który
wraz z żoną Krystyną współtwo-
rzył i prowadził na Ursynowie
przez ponad 15 lat. 

Ongiś studiował sztukę estrado-
wą w czeskiej Pradze, występował
w legendarnym „Podwieczorku
przy mikrofonie”, pisał teksty i
komponował piosenki, nagrał
przed laty autorską płytę w stylu
country, w zespole śpiewał i grał na

gitarze, uczył tej gry dzieci i mło-
dzież w klubiku A4 przy ul. Marco
Polo. W 2004 roku reprezentował
wraz z żoną Ursynów na I Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga, gdzie wy-
śpiewali razem I nagrodę w katego-
rii profesjonalistów.

I oto przyszło nam Pawła poże-
gnać. Zmarł tydzień temu, pozo-
stawiając w smutku rodzinę, ze-
spół Dereń i licznych ursynow-
skich przyjaciół. Był człowiekiem
niezwykle skromnym, życzli-
wym, koleżeńskim, całą duszą
oddany rodzinie i sztuce, wniósł
niemały wkład w upowszechnia-
nie kultury na terenie naszej
dzielnicy. Nie usłyszymy i nie zo-

baczymy go już na estradzie. Że-
gnaj, Pawle.

Pogrzeb odbędzie się na
cmentarzu w Pyrach w najbliż-
szy piątek 21 grudnia o godz. 11.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Dziś w markecie byłem świadkiem takiej scenki:
Mały Jaś, słuchając kolęd, grzecznie stał,
Nagle woła: Mamo, kup mi, kup lusieńki!

- Co takiego?
- Jezus ma… Ja też bym chciał.

ZZ sseerrddeecczznnyymmii żżyycczzeenniiaammii śśwwiiąątteecczznnyymmii
©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

SUCHAR ŚWIĄTECZNY

W o j t e k  D ą b r o w s k i

ŻEGNAJ, PAWLE...
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
wwwwww..pprroocceessuujj..ppll

888877 888877 555599

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 509 548 582

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA bliźniak 70 lub
120 m2 Zalesie D. centrum, 
601 330 079 

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2, Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

KKAAWWAALLEERRKKII lub małego
mieszkania na Ursynowie szukam
do wynajęcia, 506 063 818

WWYYNNAAJJMMĘĘ  HHAALLĘĘ 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

Tel.: 601 720 840

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840

!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok. 
530 tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 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

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

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA lleekkaarrsskkaa 
zatrudni: panią do sprzątania,
pielęgniarki, lekarza internistę,

medycyny rodzinnej, kardiologa.
Tel.: 605 440 831; 609 373 582; 

22 651 70 75

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
330033 zatrudni opiekuna dzieci i
młodzieży przy przesciu przez
jezdnię w drodze do i ze szkoły, 
tel. 22 643 71 23, 
mail:jmiecznikowska@edu.um.wa
rszawa.pl

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr 330033
zatrudni woźną, tel. 22 643 71 23,
mail:jmiecznikowska@edu.um.wa
rszawa.pl

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko, 
501 143 827

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ,, 
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

AANNTTEENNYY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

FFRRYYZZJJEERR,, MODNE
STRZYŻENIE, STYLIZACJA, przy
metrze Pole Mokotowskie, 
720 800 136, www.annjuliette.pl

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPrraallnniiaa ddyywwaannooww 795042082
mypierzemy.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594, 781 287 396 

LLEEKKAARRSSKKIIEE WWIIZZYYTTYY 
domowe oraz EKG, USG, Holter,

pobranie krwi w domu. 
Tel. 22 831 86 69; 609 373 790
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd NNaattkkoowwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Sztuka ogrodów jest sztu-
ką trudną do ogarnięcia.
Współczesne ogrody są
rozsiane po całym świecie
i trzeba podróżować, żeby
je obejrzeć. Dlatego posta-
nowiliśmy pokazać je w
pigułce w warszawskiej
Galerii Działań, żeby do
tych podróży zachęcić. 

Zaprosiliśmy artystów tej sztu-
ki, dla których budowa formy
ogrodowej jest sprawą bardzo
ważną i może zainteresować wi-
dzów galerii prezentującej za-
zwyczaj inne dziedziny sztuk wi-
zualnych. 

Beata J. Gawryszewska, dok-
tor habilitowana inżynier, kie-
ruje Katedrą Sztuki Krajobrazu
w warszawskiej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Spe-
cjalizuje się w teorii przestrzeni
zamieszkiwanych. Jest architek-
tem krajobrazu, projektantką
ogrodów, dziennikarzem. Autor-
ką szeregu projektów i realizacji
ogrodów rodzinnych oraz licz-
nych publikacji z dziedziny sztu-
ki ogrodowej. Twórczyni teorii
ogrodu rodzinnego. Jest człon-
kiem Stowarzyszenia Architektu-
ry Krajobrazu (SAK), Stowarzy-
szenia Polskich Architektów Kra-
jobrazu (SPAK) i Stowarzysze-
nia Forum Rewitalizacji. Posiada
uprawnienia inspektora nadzo-
ru terenów zieleni SITO-NOT nr
260/2009. 

Rudolf Klus jest właścicielem
firm Svobodné Zahrady Klus,
s.r.o. Firma specjalizuje się w
projektowaniu ogrodów, ogro-
dów na dachach, parków i tere-
nów przemysłowych. Jego mot-
to, to: trochę beskidzkiej krainy
w twoim ogrodzie. Uważa on,
że nie jest problemem zaprojek-
tować ładny ogród, problemem
jest zrobić to tak, żeby był on
przedłużeniem mieszkania, cało-
ścią z architekturą budynku oraz
przyjaznym miejscem dla wła-
ściciela posiadłości. W firmie jest
zatrudnionych około 22 osób, z
czego 6 osób z wyższym wy-
kształceniem. Celem firmy jest
zapewnienie fachowej obsługi w
dziedzinie architektury krajo-

brazu od projektu przez realiza-
cje, aż po utrzymanie ogrodu
parku czy zieleni publicznej.

(Joanna) Patrycja Korczak jest
szefową firmy Zielony Zakątek.
Według niej, dobry projekt za-
pewni optymalnie przemyślane
rozwiązanie układu w przestrze-
ni którą mamy do zagospodaro-
wania. W projekcie jest uwzględ-
niany styl i charakter, który jest
najbliższy temu, co się podoba
klientowi. Wykorzystywane są
odpowiednie materiały, cieka-
we rozwiązania i technologie

dzięki czemu założony ogród nie
jest standardowy ale wyjątko-
wy. Szczegółowe zaplanowanie
ogrodu pozwala też dokładnie
wyliczyć i zoptymalizować kosz-
ty, co w końcowym efekcie mo-
że wpłynąć na obniżenie kosztu
realizacji. 

Jak pisze Grzegorz Borkow-
ski, Fredo Ojda w swoich realiza-
cjach korzysta z formuły envi-
ronment; tworzy całość z ele-
mentów, które w pierwszej chwi-
li mogą wydawać się należące
do zupełnie odrębnych dziedzin
rzeczywistości. Zestawia obok
siebie przeniesioną z natury kę-
pę roślin, uproszczony rysunek
na ścianie, geometryczny obiekt
oraz dźwięk. Proponuje do-
świadczenie ich w sposób łączny,
jako wspólnie tworzących ogól-
niejszą perspektywę poznawczą,
pomocną w refleksji nad tym,
co tradycyjnie nazywane jest na-
turą. Przedstawia rodzaj pejzażu

wewnętrznego, w którym roz-
poznać możemy znaki natury i
kultury we wzajemnym powią-
zaniu. 

Narcyz Piórecki, doktor sztu-
ki, dyrektor Arboretum i Zakła-
du Fizjografii w Bolestraszycach
oraz pracownik naukowy Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Jak
pisze Stanisława Zacharko, kre-
atywną stroną osobowości Nar-
cyza Pióreckiego rządzą dwie
ogromne pasje: sztuka i ogrody.
Właściwie również kształtowa-
nie przestrzeni ogrodów jest dla

tego wyjątkowego artysty rodza-
jem działań artystycznych, dzia-
łań, których materią są zmienne,
pulsujące życiem organizmy ro-
ślin, ziemia, woda, powietrze,
światło i mrok. Jego sztuka od
początku karmi się naturą –ob-
serwacją, kontemplacją i empa-
tycznym jej przeżywaniem, z
mocą i głębią, które sprawiają, że
wyrażanie się poprzez jej formy,
te rzeczywiste i te, przetranspo-
nowane w formy plastyczne, sta-
ło się istotą jego twórczości. 

Jan Rylke, profesor zwyczajny
w Katedrze Projektowania i Kon-
serwacji Krajobrazu Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie,
zajmuje się ogrodami, malar-
stwem, sztuką ziemi i sztuką per-
formance. Stara się te aktywno-
ści połączyć w meta sztuce, dla
której najważniejsze jest prze-
kazywanie znaczeń. 

Wystawa czynna do
25.01.2019 roku. J R

Sztuka ogrodów w Galerii Działań
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