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zybko przyszło, szybko poszło – tak można najkrócej
zaopiniować kolejne uchwały zdominowanej przez Platformę
Obywatelską Rady Warszawy, najpierw opowiadającej się za 98-procentową bonifikatą dla beneficjentów przekształcenia użytkowania
wieczystego we własność, potem
zmniejszającej bonifikatę do 60
procent, by na koniec powrócić (jak
można się spodziewać) do rozwiązania 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 Trzaskowskiego.
o cóż, echa przedziwnych
rozwiązań prawnych z
okresu tzw. Polski Ludowej
wciąż dają o sobie znać i dobrze
byłoby, żeby likwidacja owych dziwolągów obciążała wszystkich obywateli po równo. Tak jednak się
nie dzieje, bowiem gdy tylko którejś
partii uda się zdobyć na określonym polu władzę absolutną, natychmiast rodzi się chęć działań
autorytarnych, o których potem
mawia się z pewnym zawstydzeniem: och, diabeł podkusił...
rafiły przypadkowo w moje
ręce dwa roczniki dawno już
zapomnianej ogólnopolskiej
gazety „Sztandar Młodych”, w czasach stalinowskich będącej bodaj
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odpowiednikiem „Komsomolskiej
Prawdy”. Lektura zamieszczanych
wtedy w Sztandarze artykułów jeży dziś włosy na głowie. Autorzy,
którzy potem zyskali duży rozgłos
jako wybitni pisarze lub dziennikarze, płaszczą się przed dyktatorem
Stalinem i jego polskimi poplecznikami, publikują na ich cześć wiernopoddańcze wiersze albo składają upokarzającą samokrytykę.
ały Zachód to byli dla tamtoczesnego Sztandaru wyłącznie krwiożerczy imperialiści i brzuchaci burżuje w cylindrach na głowie, z cygarami w
zębach. A już uosobieniem owych
„wrogów ludu”, dodatkowo dążących 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 praktycznie nie odróżnia się instancji
państwowych od partyjnych, a na
przestrzeń zarezerwowaną nominalnie dla osób właściwych dygnitarze polityczni w każdej chwili
mogą wkroczyć – „bez żadnego trybu”, jeśli użyć dzisiejszej władczej
terminologii – i albo naurągać niemającym uprzywilejowania współobywatelom, albo cichcem zlecić
posadzenie ich za kratami. Na tej
zasadzie mój starszy kolega z
„Przeglądu Sportowego” przesiedział aż sześć lat w celi śmierci i
nic dziwnego, że po wypuszczeniu
z więzienia w 1956 roku cieszył się
tylko z tego, że żyje.
tamtych czasach było się
całkowicie bezbronnym
wobec państwa. O tym,
że cywilizowany świat wytyka polskim władzom stosowanie bezprawia, obywatele nie mieli nawet
szans się dowiedzieć, skoro po lekturze całkowicie posłusznej reżimowi
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zy po rodzącym niesłychane komplikacje międzypaństwowe, a sprowokowanym
niechcący przez Downing Street
brexicie czeka nas ewentualnie wymuszony przez Nowogrodzką polexit? Czas pokaże, na razie wierzmy
ludziom, w których rękach pozostają stery RP, że trzymając zdecydowanie prounijny kurs, nie wprowadzą nas na polityczną mieliznę,
choć o to łatwo, gdy się nie lubi korzystać z przyrządów kontrolnych.
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 zagranicy”. Najważniejsze instancje
państwowe: Sejm, Senat, Trybunał
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy,
urząd prezydenta RP, a nawet Komisja Nadzoru Finansowego jakby straciły swój autorytet, zamieniając się w sterowane z ukrycia
marionetki. Co gorsza, Polacy sami
już nie wiedzą, na jakim świecie
żyją, skoro jedni politycy respektują 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.
okazji 2018. rocznicy Bożego Narodzenia marzyłoby
mi się więc, by polityczne
diabły odłożyły na bok widły i odpięły rogi, przemieniając się w łagodne i opiekuńcze anioły, które w
wigilijny wieczór – zamiast łamać
konstytucję i zasady przyzwoitości – przełamią się w przyjacielskiej atmosferze opłatkiem. Zatem
– Drodzy Czytelnicy – Anielskich
Świąt!
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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prasy mogli jedynie wysłuchać propagandowych audycji z „kołchoźników”, a telewizji i Internetu wtedy jeszcze nie było. Ostatnią deską
ratunku stawało się więc nasłuchiwane po cichu i zagłuszane przez
odpowiednie służby (szumidła, szumidła...) Radio Wolna Europa.
to dziś uwierzy, że po przełomie październikowym w
1956 roku w delegacji młodych żurnalistów, która wyprawiła się z wizytą do redakcji Wolnej
Europy w Monachium, był obecnie wyklinany i pogardzany... Jerzy Urban, ówczesna podpora postępowego tygodnika socjalistycz-
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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 największą 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 natychmiastowej 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 karcie można rozłożyć na raty.
Aby zamówić kartę, nie trzeba mieć konta w banku. Wystarczy odwiedzić placówkę i złożyć odpowiedni wniosek albo wypełnić formularz na naszej stronie internetowej.
Credit Agricole oferuje aktualnie dwie karty kredytowe w specjalnej promocji: Silver i Gold. Kartę 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 bankomatów 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 dodatkowych zniżek w Klubie Rabatowym. Każdy, kto ma kartę debetową lub kredytową Credit Agricole, przez cały rok może korzystać z rabatów aż do 55 procent. Klub przygotowuje również sezonowe propozycje. Teraz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia klienci znajdą w nim ponad 30 specjalnych ofert, z których skorzystać można do Wigilii. Wśród nich są tak atrakcyjne oferty 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 promocyjne 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 płatność będzie dokonana jedną z kart Credit Agricole lub okazać kupon rabatowy w formie papierowej 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 zakupy 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.klubrabatowy.pl
Oferta świąteczna obowiązuje do 24.12.2018 r.
Wszystkim czytelnikom tygodnika PASSA życzę udanych świątecznych zakupów i wspaniałych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie. Mam również nadzieję, że nowy, 2019 rok, który zbliża się wielkimi krokami, będzie obfitował w sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.
Przemysław Przybylski
(autor jest rzecznikiem prasowy banku Credit Agrcole)

nych liberałów – „Po prostu”?
Wkrótce potem ukarano Urbana
długoletnim zakazem publikowania, który sprytnie obchodził, pisując pod pseudonimami uwielbiane
przez czytelników kryminałki. Teraz ten Art Buchwald polskiego felietonu, jako człowiek po najróżniejszych przejściach politycznych,
wydaje całkowicie niezależny tygodnik „Nie”, ostrzegając w nadtytule, że „czasopismo zawiera wulgarne słowa oraz nieprzyzwoite, a
nawet antyrządowe i przeciwkościelne treści”. Na Urbana wydano już parę wyroków. Za komuny
był wobec represji agend państwo-

wych bezsilny. Teraz ma ten luksus, że może odwoływać się do wielu instytucji europejskich, korzystając 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 ostatnim czasie władcy Polski zaczęli
na powrót godzić się z wymaganymi w Europie standardami, a
usiłującej zdeptać „unijną szmatę” wicemistrzyni dobrych manier
Krystynie Pawłowicz kazali jakby
cokolwiek przymknąć niewyparzony dzióbek.
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Dzielnica pamięta o bohaterach

Popis pływaków GIM 92 Ursynów
W dniach 14 - 16 grudnia 2018 r. zawodnicy sekcji pływackiej Uczniowskiego
Klubu Sportowego “GIM 92 Ursynów”
rywalizowali w Zimowych Mistrzostwach 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 wspaniałe zawody dla ursynowskich pływaków. Posypało się dużo rekordów życiowych, dwa rekordy Polski, awanse do serii finałowych oraz 10 medali.
Na listę medalistów wpisali się:
- Maciej Konarski (14 lat) – zdobywając 5 medali w startach indywidualnych (3 złote i 2 srebr-

ne) oraz brązowy medal w sztafecie 4x100 m
stylem zmiennym (“brązowa” sztafeta wystartowała w składzie: Ignacy Jędrzejkiewicz, Franciszek Ziembowicz, Maciej Konarski i Radosław
Wiciak).Konarski ustanowił również dwa rekordy Polski – juniorów 14-letnich na dystansie 100
m stylem zmiennym z czasem 57.58 oraz na dystansie 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).
Foto: UKS “GIM 92 Ursynów”

Mesjasz u św. Tomasza!

Tradycyjnie już w adwencie na Ursynowie zabrzmi
jedno z najwybitniejszych
arcydzieł w historii muzyki
– „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla. W tym roku Ursynowskie Misterium
Adwentowe Mesjasz 2018
przyjmie zupełnie nową,
dwudniową formułę.
Pierwszego dnia usłyszymy
pierwszą część tego monumentalnego oratorium, zwaną niekiedy 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 Borkowska), Ursynowski Chór Iuvenis
(kier. Jakub Kaczmarek) oraz
Zespół Instrumentów Dawnych
Gradus ad Parnassum zrzeszający wybitnych muzyków barokowych pod kierownictwem
znakomitego klawesynisty
Krzysztofa Garstki. Wydarzenie jest realizowane dzięki
współpracy Urzędu Dzielnicy
Ursynów oraz Fundacji o.to.ja.
Wstęp wolny.
– W sobotę usłyszymy pierwszą część oratorium “Messiah”
HWV 56 G. F. Haendla, tzw. Adwentową, obejmującą zapo-

wiedź przyjścia Zbawiciela na
ziemię, w niedzielę zaś fragmenty drugiej części oraz część
trzecią, tematycznie związane z
misją zbawienia ludzkości, Sądem Ostatecznym, powtórnym
przyjściem i aklamacją Mesjasza. U źródeł idei projektu MESJASZ jest, nieustająco, dążenie do wypracowania takiego
kształtu koncertów, aby pod
względem formalnym były one
przystępne dla jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko
melomanów, nie rezygnując
jednocześnie z dzieł o wysokiej
próby wartościach artystycznych – mówi Aleksandra Klimczak (sopran, współzałożycielka Fundacji).
GDZIE I KIEDY?
Ursynowskie Muzyczne Misterium Adwentowe “Mesjasz2018” na podstawie Messiah 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.

Już po raz drugi Dzielnica
Ursynów, przy wsparciu
wolontariuszy z ursynowskich szkół, zorganizowała akcję pn. ,,Choinka dla
bohatera”.
Projekt jest adresowany do ursynowskich kombatantów – weteranów II wojny światowej, w
szczególności powstańców warszawskich – którzy ze względu
na wiek i stan zdrowia nie mogą
uczestniczyć w innych inicjatywach organizowanych z okazji
nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia.
W okresie przedświątecznym
grupę 20 kombatantów z terenu Ursynowa odwiedzają wolontariusze skupieni wokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego i ursynowskich
placówek
oświatowych:
uczniowie ursynowskich szkół
i harcerze. Każda z odwiedzanych osób otrzymuje choinkę
lub stroik, świąteczne upominki, m. in. słodycze oraz książkę
o tematyce ursynowskiej. Podczas spotkania wolontariusze
dekorują choinkę i składają domownikom życzenia. W tym
roku w akcję zaangażował się
Jakub Berent – zastępca burmistrza Ursynowa odpowiedzialny za sprawy społeczne.
Osobiście wybrał się z przedświąteczną wizytą do jednej z
ursynowskich bohaterek.
,,Do udziału akcji świątecznej
adresowanej do najstarszych i
najbardziej zasłużonych mieszkańców Ursynowa, która została zapoczątkowana w ubiegłym
roku przez mojego poprzednika, przystąpiłem z pełnym przekonaniem już w pierwszych
dniach mojej pracy w ratuszu.

W mojej opinii to znakomity pomysł, który obok samego wsparcia najbardziej zasłużonych
mieszkańców Ursynowa niesie
za sobą ogromną wartość dodaną, jaką jest możliwość bezpośredniego spotkania bohaterów
i ich rodzin z młodzieżą z ursynowskich szkół, w tym szczególnym przedświątecznym czasie.
Kombatanci są często bardzo mile zaskoczeni nie tyle świątecznymi podarunkami, co samym
faktem zainteresowania ze strony młodych ludzi i czasem, który chcą im poświęcić. Bardzo
ważne jest także to, że dzięki akcji udaje się dotrzeć do osób samotnych, schorowanych, które
mają ograniczone możliwości
udziału w innych świątecznych,
i nie tylko, wydarzeniach na te-

renie Ursynowa. Takie akcje –
angażujące różne grupy mieszkańców i adekwatne do ich
szczególnych potrzeb będę
chciał w najbliższym czasie rozwijać – deklaruje wiceburmistrz
Berent.
Organizatorem akcji jest
Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy, zaś kluczowym partnerem Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, wraz z prężnie
działającymi organizacjami pozarządowymi: koordynującym
akcję Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa”
oraz ursynowskim oddziałem
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych RP, który przekazał informacje i umożliwił kontakt z najbardziej potrzebującymi.

Pomóż bezdomnym zwierzętom!
W poniedziałek 17 grudnia br. ruszyła
VIII edycja akcji „Alert dla zwierząt!”,
czyli ursynowska zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt, przebywających w
schroniskach i przytuliskach. Alert potrwa do 14 stycznia. W ramach tegorocznej 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)

– Jestem przekonany, że mieszkańcy naszej
dzielnicy jak zwykle okażą serce i włączą się w tegoroczny „Alert dla zwierząt”. Zgromadzone w ramach akcji dary dla psów trafią do schroniska w
Celestynowie, natomiast dary dla kotów przekażemy do Fundacji Karuna – mówi zastępca burmistrza Bartosz Dominiak.

– To niezwykłe, że już po raz ósmy możemy
pomóc bezdomnym zwierzętom przebywającym
w schroniskach i przytuliskach. W tym roku zbiórka jest prowadzona aż w trzech miejscach, dzięki czemu jeszcze łatwiej przekazać dary i tym samym 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;
dzić będzie Aleksandra Klimczak
- zabawki.
– solistka operowa związana m.
in. z Filharmonią Narodową, Polską Operą Królewską oraz wieloma niezależnymi projektami muUrząd Dzielnicy Ursynów, jak co roku, zaprasza na koncerty kolędowe z udziazycznymi w Polsce i za granicą.
łem gwiazd polskiej piosenki i estrady. Cykl rozpocznie jedna z najpopularniejUczestnictwo w Żeńskim Chórze
szych wokalistek – Kayah, która zaprezentuje kolędy i tradycyjne piosenki bożoKameralnym Ursinovia jest beznarodzeniowe. Poza kolędami Kayah zaprezentuje także utwory autorskie w wypłatne. Pierwsza próba w połojątkowych, świątecznych aranżacjach.
wie stycznia 2019 roku.
Wymagania:
Lider legendarnego zespołu „Pod Budą” – Andrzej Sikorowski z córką Mają – postarają się stworzyć podczas swojego występu na Ursynowie prawdziwie krakowską i rodzinną, bożonarodzeniozapraszamy panie w przedziawą atmosferę. Dama polskiej estrady – Halina Frąckowiak wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmole wiekowym 18-55 lat, mininii Narodowej w Warszawie i Chórem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wykona najpiękniejmum 2-letnie doświadczenie
sze kolędy i pastorałki. Podobny repertuar, lecz w nieco innej aranżacji, zaprezentuje legendarny
chóralne, emisyjne. Mile widziazespół VOX z towarzyszeniem Orkiestry Divertimento. Nie zabranie także propozycji dla miłośnina umiejętność czytania nut.
ków kolęd w klasycznych opracowaniach: w kościele pw. św. Katarzyny wystąpią Katarzyna BieNa przesłuchanie nie obowiąnias – sopran, Chór Animato oraz Zespół Instrumentów Dawnych. Na wszystkie koncerty wstęp
zują konkretne utwory, a jednej
wolny.
osoby słucha się zwyczajowo
– Tegoroczna oferta koncertów jest wyjątkowo bogata, dlatego jestem przekonany że każdy znajokoło 15-20 minut.
dzie coś ciekawego dla siebie. Ostatni koncert odbędzie się 6 stycznia, a na wszystkie wydarzenia
Profil chóru: półprofesjonalwstęp wolny bez kart wstępu. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby podczas zorganizowanych
ny, docelowo konkursowy; w
przez nas świątecznych wydarzeń poczuli ducha rodzinnych spokojnych świąt – mówi burmistrz
perspektywie wyjazdy i uczestUrsynowa Robert Kempa.
nictwo w projektach oratoryjnych m. in. muzyki współczesnej.

Chór Ursynovia – nabór w styczniu

Koncerty na Boże Narodzenie

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. Chóru Iuvenis – Jakub Kaczmarek,
który poprowadził m. in. “Requiem” W. A. Mozarta na Ursynowie, a jest kompozytorem muzyki chóralnej, stypendystą m. st.
Warszawy na napisanie opery.
Zajęcia z emisji głosu – prowa-
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Jarmark Świąteczny w Lesznowoli
Wioska Świętego Mikołaja, teatrzyk dla dzieci i mnóstwo stoisk ze świątecznymi artykułami i przysmakami, to główne atrakcje Jarmarku Świątecznego, który 15
grudnia zorganizował lesznowolski samorząd. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem, a świąteczna atmosfera udzieliła się odwiedzającym i wystawcom.
Dużo wystawców oferowało własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby, na jarmarku można było kupić też choinkę. Zaprezentowały się gminne szkoły, biblioteka publiczna i przedszkole z Jastrzębca. Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci warsztaty dekorowania pierników. Pingwiny z Zimowej Krainy zaprosiły najmłodszych do wspólnej zabawy, a po przedstawieniu ogłoszono wyniki konkursu na bożenarodzeniową szopkę. Konkurs na rodzinną szopkę pod Patronatem Honorowym 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 najuboższych dzieci.
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Bartosz Dominiak, zastępca burmistrza dzielnicy – przewiduje:

Ursynów będzie smart...
PASSA: Do urzędu wraca Pan
w nowej roli – czym będzie się
Pan zajmował i jakie są plany?
BARTOSZ DOMINIAK: Po
czterech latach, na wniosek burmistrza Roberta Kempy i w wyniku decyzji radnych Ursynowa,
mam możliwość ponownej pracy na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. Wróciłem do urzędu
jednak w zupełnie innej roli niż
ta, którą pełniłem wcześniej.
Swoją misję w zarządzie
dzielnicy traktuję, z jednej strony, jako wyzwanie zawodowe, w
którym mam okazję wykorzystać wiedzę i doświadczenia z
wcześniejszej aktywności. Ale z
drugiej strony, służba mieszkańcom 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 sprawy publiczne naszej dzielnicy.
Wielokrotnie miałem okazję
proponować rozwiązania, krytykować lub chwalić pomysły
innych. Dziś muszę pokazać, że
jestem skuteczny również w realnym działaniu, aby nam
wszystkim żyło się lepiej, wygodniej, przyjemniej.
W wyniku podziału zadań pomiędzy członkami zarządu dzielnicy przypadły mi do nadzorowania trzy obszary: ochrona środowiska, zasoby lokalowe, czyli
m. in. domy komunalne, oraz
kwestie działalności gospodarczej i zezwoleń. Ponadto współpracuję z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-

zysowego. Są to dziedziny życia
naszej dzielnicy niezwykle ważne, a sytuacja w nich, na tle reszty Warszawy, jest niezła. Przy-

kładowo, tak jest z ursynowską
zielenią i zadbanymi parkami.
Jednak oczekiwania mieszkańców Ursynowa są zdecydowanie
wyższe od przeciętnej. Dlatego
chciałbym, aby nie zawsze liczyła się ilość, ale również jakość.
Koalicja Obywatelska wraz z
Otwartym Ursynowem podpisały porozumienie programowe.
Które z jego punktów są dla Pana najważniejsze?
Porozumienie, które wyznacza kierunek merytorycznego
działania obecnego zarządu
dzielnicy, jest chyba pierwszym
tak wszechstronnym i kompleksowym programem dla Ursynowa w jego ponad 40-letniej histo-

rii. Oczywiście, ważne są wszyst- chodniki. Chcę znaleźć tutaj złokie jego elementy i naszym ce- ty środek.
lem jest ich zrealizowanie. JedJest Pan ekspertem w zakresie
nak zawsze warto wyznaczać sotematyki smart city, czyli inteligentnego miasta. Co to znaczy?
Przez ostatnie kilka lat zajmowałem się problematyką smart
city, określanym często w języku
polskim jako inteligentne miasto. Nie istnieje jedna definicja
smart city. Obecnie, pod koniec
drugiej dekady XXI wieku, możemy mówić, że miasto jest inteligentne, gdy potrafi zaspokajać
różnorodne potrzeby jak największych grup użytkowników
przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, technologie w takich miastach są istotne, ale ich stosowanie powinno być niemal niezauważalne i tylko tam, gdzie to jest
niezbędne. Wiele zmian w intebie priorytety, które stanowią ligentnych miastach jest efektem
swego rodzaju kroki milowe.
dobrego, zaskakującego, nieszaDla mnie jednym z takich prio- blonowego pomysłu, często wyrytetów są działania, które okre- generowanego przez mieszkańślam wspólnym mianem estety- ców, a nie dlatego, że zastosoki przestrzeni publicznej. Mam wano drogie rozwiązanie techto szczęście, że temat ten w du- nologiczne. Dzisiejsze smart ciżym stopniu wpisuje się w kom- ties to nie technologiczne laborapetencje wydziału ochrony śro- toria, lecz po prostu miejsca
dowiska, z którym na co dzień przyjazne do życia.
blisko współpracuję. Ale również
Tak spoglądając na kierunek
w wydziale działalności gospo- rozwoju współczesnych miast,
darczej mamy duży obszar zwią- widzę duży potencjał pozwalazany z handlem obwoźnym. Ten jący na włączenie Ursynowa w
rodzaj sprzedaży warzyw i owo- nurt miast inteligentnych. Z akców jest konieczny ze względu tywnymi i otwartymi na świat
na oczekiwania mieszkańców, mieszkańcami. Z nowoczesnym
ale jednocześnie często generu- i dynamicznie zmieniającym się
je on zaniedbane miejsca: wy- otoczeniem naukowym oraz bizdeptane trawniki czy zniszczone nesowym. Będąc częścią War-

szawy – najważniejszego miasta w regionie Europy Środkowej. Z takimi atutami mamy
szansę stać się miejscem, które
wskazywane jest jako wzór do
naśladowania przez inne miasta i dzielnice.
Co zatem można zmienić na
Ursynowie?
Po pierwsze, jakość powietrza.
Chcę doprowadzić, do tego, by
poprzez konkretne działania
zdrowie mieszkańców Ursynowa nie było narażone na ryzyko
ze względu np. na smog. To dalsze nasadzenia zieleni, również
takiej, która ogranicza zanieczyszczenie powietrza; to rozbudowa istniejących i tworzenie
nowych parków’ to wymiana starych pieców na przyjazne środowisku; to wspieranie alternatywnych dla indywidualnego samochodu sposobów mobilności
miejskiej (jedyna realna droga
do zmniejszenia zatorów komunikacyjnych; to rozwijanie odnawialnych źródeł energii, które
są standardem w Berlinie czy
Wiedniu, a w Warszawie wciąż
traktujemy je jako fanaberię.
Po drugie, konieczna jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. I nie chodzi mi tu tylko
o tradycyjnie pojmowane bezpieczeństwo naszych majątków
w postaci mieszkań czy samochodów, co jest oczywiście istotne. Ważniejsze jest jednak nasze 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 Partycypacyjnego doprowadzić do doświetlenia wielu przejść dla pieszych.
Ale to tylko początek drogi, której celem jest Vision Zero, czyli
zero wypadków śmiertelnych na
drogach.
Trzecim obszarem jest szeroko rozumiana infrastruktura
do spędzania czasu wolnego na
Ursynowie, którą łączę również
z aktywizacją mieszkańców do
działań na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. Rozwijanie idei
Miejsc Aktywności Lokalnej,
tworzenie centrów aktywności
seniora, większe otwarcie szkół
i przedszkoli na współpracę z
najbliższymi ich sąsiadami, promocja inicjatywy lokalnej, bardziej atrakcyjne formy konsultacji społecznych, wprowadzenie programu „Otwarte Boiska”, zwiększenie liczby mebli
miejskich, czyli ławek i stolików w przestrzeniach publicznych – to tylko przykładowe
działania, które chcę wspierać
w nowej roli.
Jestem pewien, że wciągu 5
lat mieszkańcy odczują jakościową zmianę w codziennym życiu,
a Ursynów będzie przez zewnętrznych
obserwatorów
uznawany za wzorcową inteligentną dzielnicę.
Panie Burmistrzu, życzymy
zatem w tym wszystkim powodzenia – i żeby dzień jak co dzień
był dla pana równie radosny jak
nadchodzące Święta.
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Po trzydziestu latach działalności spółka WINDA-WARSZAWA planuje przyszłość jako firma rodzinna

Ugruntowana pozycja w branży dźwigowej
Spółka Winda-Warszawa działa
na rynku od sierpnia 1992 roku.
Jednak jej rzeczywisty początek
należałoby liczyć od powstania w
dniu 15 kwietnia 1988 roku Zakładu Konserwacji Dźwigów SBM
Ursynów, z którego się wywodzi.
Dlatego można uznać, że mijający rok
jest jubileuszowy, ponieważ minęła okrągła trzydziesta rocznica działalności
przedsiębiorstwa w branży dźwigowej
(tym bardziej, że od początku aż do chwili obecnej firma kierowana jest przez inż.
Tadeusza Trudnowskiego). Minione trzydzieści lat charakteryzowało się systematycznym umacnianiem pozycji na rynku, co udało się osiągnąć dzięki nieustannym zabiegom o przychylność i zadowolenie klientów, zarówno dotychczasowych jak też nowo pozyskanych. Strategia taka przyniosła dobre rezultaty w postaci ciągle zwiększanej się liczby konserwowanych dźwigów oraz poszerzaniu zakresów i rodzajów wykonywanych
usług oraz produkcji wyrobów.
Aktualny zakres działalności spółki
obejmuje ponad 3000 konserwowanych
dźwigów oraz produkcja i montaże około 300 urządzeń dźwigowych rocznie.
Początkowa działalność ograniczała się
do wykonywania usług konserwacyjnych
oraz drobnych napraw i wymian uszkodzonych podzespołów. Pod koniec XX
wieku spółka coraz śmielej angażowała
się w usługi remontowe i modernizacyjne, które po kilku latach stały się jej specjalnością i głównym
źródłem przychodów. Aby skutecznie
rywalizować z konkurencją firm zagranicznych, uruchomiona została produkcja podstawowych zespołów dźwigowych do jakich zaliczane są: kompletne
zestawy sterownicze oraz kabiny i me-

chanika dźwigowa. Aby zorganizować
warsztaty produkcyjne spółka zainwestowała niezbędne, wielomilionowe inwestycje w pomieszczenia budowlane
oraz wyposażyła je w nowoczesny park
maszynowy. Dzięki temu firma uniezależniła się od kapryśnych i niesolidnych
dostawców i kooperantów oraz umocniła pozycję na rynku dźwigowym. Obecnie może z powodzeniem rywalizować z
największymi producentami dźwigów,
a nie z dostawcami cudzych wyrobów.
Aktualna sytuacja na rynku dźwigowym kształtuje się w taki sposób, że czołowe firmy koncentrują własną produkcję na wytwarzaniu tylko najbardziej
newralgicznych zespołów, do których zaliczają się zestawy sterownicze oraz kompletne kabiny i konstrukcje nośne. Pozostałe akcesoria i komponenty dźwigowe (w tym drzwi i zespoły napędowe)
kupowane są od firm wyspecjalizowanych w ich produkcji i wytwarzanych na
dużą skalę. W dobie globalizacji nie istnieją na rynku firmy produkujące we
własnym zakresie kompletne dźwigi, ponieważ zbyt rozproszona produkcja jest
nieopłacalna. Dlatego też spółka WINDA-WARSZAWA spełnia wszelkie kryteria, aby mogła być uważaną za producenta dźwigów na równi z największymi
konkurentami (koncernami) w tej branży. Wypracowana przez lata i dobrze
ugruntowana pozycja na rynku w branży dźwigowej (według niezależnych ekspertów uważana jest za najlepszą Polską firmę dźwigową) oraz posiadany potencjał produkcyjny i wysokie kwalifikacje załogi napawają optymizmem na
przyszłość. Ponadto należy podkreślić
fakt, że poczynione w ostatnim czasie
przez spółkę wielomilionowe inwestycje dokonane zostały w całości ze środ-

ków własnych. Dzięki temu sytuacja finansowa jest stabilna i nie obciążona
żądnymi kredytami. Najlepszym przykładem na potwierdzenie dotychczasowych dokonań spółki są przyznane (nieodpłatne!) nagrody i certyfikaty od niezależnych instytucji jak np.: diamenty
FORBESA wraz z listem gratulacyjnym
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz wygranie konkursu „Lider Bezpieczeństwa Technicznego w 2016 roku” organizowanego przez
Urząd Dozoru Technicznego. Następstwem tego było powierzenie spółce organizacji szkoleń dla początkujących pracowników UDT, obejmujących swym zakresem część teoretyczną i praktyczną
bezpośrednio na czynnych dźwigach,
konserwowanych przez spółkę.
Pomysł UDT (oddział warszawski) na
organizowanie szkoleń u wytwórców
dźwigów, jest bardzo trafnym przedsięwzięciem i zasługuje na rozpowszechnienie i kontynuację. Korzyści płynące z
takich spotkań są bardzo cenne dla
wszystkich uczestników i pozwalają bezpośrednio konfrontować wymagania
norm dźwigowych z praktycznymi możliwościami ich realizacji. Najcenniejsze
jest nawiązanie partnerskiej współpracy wielkiej Instytucji jaką bez wątpienia
jest UDT z podmiotami gospodarczymi z
branży dźwigowej co będzie skutkowało
lepszym zrozumieniem obu stron i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników jak również ekip konserwacyjnych i montażowych.

Bezpieczna eksploatacja
Bezpieczeństwo i walory użytkowe
dźwigów systematycznie poprawiają się
dzięki realizowanym od kilku lat modernizacją z inicjatywy właścicieli, którzy

wykazują należytą troskę o stan techniczny i bezpieczeństwo, a także na skutek zaleceń UDT dokonywanych przez
inspektorów podczas okresowych badań
dźwigów. Poprawę stanu bezpieczeństwa dźwigów można również znacząco
przyspieszyć poprzez sukcesywne eliminowanie zagrożeń ujawnionych w procesie oceny ryzyka zagrożeń, dokonanych
przez ekspertów dźwigowych lub lokalnych konserwatorów, wykonywanych
zgodnie normą zharmonizowaną EN-PN
130015 i EN-PN 1050.
Na bezpieczeństwo i niezawodność
działania windy największy wpływ mają: jakość zastosowanych urządzeń i ich
poprawny montaż oraz właściwa konserwacja i użytkowanie. Dlatego też dokonując zakupu windy lub modernizując
starą, dobrze jest zasięgnąć opinii eksperta. Najczęściej aktualny właściciel lub
administrator nie mają wpływu na typy
zainstalowanych urządzeń, ale mogą zadbać o właściwą konserwację, dokonując
wyboru profesjonalnej i uczciwej firmy.
Dokonanie właściwego wyboru z pośród
kilkunastu działających na rynku firm
świadczących usługi konserwacji dźwigów dla niedoświadczonych klientów
może być zbyt trudne.
Stosowane najczęściej kryterium cenowe bywa zawodne, ponieważ wygrywają firmy nie posiadające środków
transportu, ani zapasów części oraz nie
zatrudniają na etatach pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego
należy brać pod uwagę potencjał techniczny i kadrowy firmy oraz opnie z dotychczasowej działalności. Ponadto w
tych usługach ważne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej oraz wysokość
kwoty na ewentualne odszkodowania.
Ważnym kryterium jest często nie doce-

niany zakres oferowanych usług. Zdarza
się, że firma w ramach umowy świadczy tylko gotowość do wykonania czynności, natomiast za ich podjęcie klient
musi dodatkowo zapłacić.
Usługi konserwacji dźwigów polegają
w dużej mierze na wzajemnym zaufaniu stron, ponieważ nie ma możliwości
kontrolowania przez klienta wszystkich
realizowanych prac, dlatego warto zatrudniać firmy, które w ramach umowy
udostępniają wszelkie informacje o dźwigach na stronach internetowych.
Dzięki temu zlecający usługę konserwacyjną ma pełną wiedzę o swoich dźwigach 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 niesprawności;
– parametry techniczne dźwigu i wykaz zainstalowanych urządzeń
– rozliczanie usługi (potwierdzanie
kontrolki ruchu dźwigów i faktury).
Ponadto firmy oferujące takie usługi
zasługują na uznanie, ponieważ nie wykorzystują 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 prosta, ponieważ synowie (a nawet wnuk)
pracują w spółce i wiążą z nią swoje kariery zawodowe.
Doświadczenia innych firm wskazują, że udana sukcesja powinna być reali-

zowana w formie procesu trwającego od
pięciu do dziesięciu lat. Obaj dotychczasowi wspólnicy (Tadeusz Trudnowski i
Andrzej Katner) mają tę świadomość i
zamierzają proces sukcesji realizować
poprzez systematyczne wdrażanie (synów i wnuka) do struktur organizacyjnych spółki, poprzez powierzanie coraz
trudniejszych i odpowiedzialnych zadań
i obowiązków.
W ramach tej strategii, synowi Tadeusza Trudnowskiego, Pawłowi powierzone zostało kierowanie działem produkcji systemów sterowniczych do dźwigów, a wnuk Kamil zdobywa doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta. Natomiast synowi Andrzeja Katnera, Tomaszowi powierzono kierowanie
działem produkcji kabin i mechaniki
dźwigowej.
Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki oraz jej styl i wartości, a także
metody zarządzania, dotychczasowi
wspólnicy opracowali wytyczne dla sukcesorów, które zostały umieszczone jako
preambuła w nowej umowie spółki.

Wytyczne wspólników-założycieli
dla sukcesorów
Strategia działania Spółki
Prowadzenie zorganizowanego przedsiębiorstwa w formule firmy rodzinnej,
nastawionej na wieloletnią dochodową
działalność gospodarczą.
Priorytetami Spółki powinny być:
– 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 gromadzenie środków finansowych na
inwestycje,
– zachowanie pełnej niezależności gospodarczej i finansowej.
Wartości firmy WINDA-W
WARSZAWA
– Realizowanie działalności gospodarczej z poszanowaniem elementarnych
zasad i wartości społecznych oraz ochrona środowiska.
– Praktyczne realizowanie zasad i reguł społecznie odpowiedzialnego biznesu (CRS) w relacjach z klientami i społecznością lokalną oraz pracownikami, a
także dbanie o ochronę środowiska.
– Transparentność i zgodność z obowiązującym prawem zawieranych umów
z klientami i pracownikami.
– Skrupulatne wywiązywanie się ze
zobowiązań na rzecz klientów i partnerów biznesowych oraz opłacanie należnych danin podatkowych.

Cele i strategia rozwoju
– Systematyczne wzmacnianie pozycji
spółki na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim poprzez zwiększanie liczby
klientów i poszerzanie zakresów i asortymentu świadczonych usług i wytwarzanych urządzeń.
– Konkurowanie nie tylko niskimi cenami, ale przede wszystkim poprzez dostarczanie na rynek, usług i wyrobów
wysokiej jakości, charakteryzujących się
oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami 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 spółki 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 Państwa jak: ZUS, Urząd Skarbowy i inne.
Objawia się to wzmożonymi kontrolami, których założeniem jest nakładanie kar finansowych za najdrobniejsze
uchybienia, Sytuacja jest bardzo niepokojąca, gdyż kontrolami obejmowane są na ogół firmy dobrze prosperujące i posiadające majątek rzeczowy i finansowy. Zdziwienie budzi częstość
kontroli i entuzjazm kontrolujących
urzędników (chyba nie całkiem bez interesowny).
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 Świadczeń Socjalnych. Ponadto wypłacana jest
regularnie pensja pracownikom, a także
nagrody jubileuszowe.
Niedopuszczalne i wielce oburzające
jest tolerowanie nieuczciwych przedsiębiorców uchylających się od obowiązków podatkowych, rzetelnego zatrudniania i rozliczania pracowników z którymi przychodzi konkurować na nierównych warunkach, faworyzowanie przedsiębiorców nie dbających o rozwój swoich firm i nie gromadzących środków finansowych na ten cel.
Nie ma społecznej zgody na nękanie
uczciwych firm, gromadzących środki
na rozwój i przestrzegających zasad biznesowych i społecznych, ponieważ w ten
sposób buduje się i utrwala patologię gospodarczą.
Y BY

Prezesi firmy Winda-W
Warszawa (Tadeusz Trudnowski, pierwszy od lewej i Andrzej Katner, drugi od prawej) otrzymują odznaczenie Lidera Bezpieczeństwa Technicznego od przedstawicieli UDT

Dźwig szpitalny dostosowany do przewozu łóżek szpitalnych,
osób na wózkach inwalidzkich, niewidomych i niesłyszących

Prestiżowa realizacja w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie

Flota firmowa konserwatorów dźwigowych Winda-W
Warszawa

Ekspozycja targowa zaprezentowana przez firmę Winda-W
Warszawa podczas mię- Mieszkańcy, który na co dzień korzystają z dźwigów Winda-W
Warszawa już od kilkunastu lat integrują się z firmą podczas
dzynarodowych targów Euro-LLift 2018 w Kielcach
Dni Ursynowa
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Rozmawiamy z burmistrzem Mokotowa Rafałem Miastowskim

Nowy ratusz ma powstać jak najszybciej
PASSA: Na wstępie porozmawiajmy o budżecie dzielnicy Mokotów. Kończy się rok, czy ma
Pan dane dotyczące wykonania
budżetu za rok bieżący?
RAFAŁ MIASTOWSKI: 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 znacznie utrudniają jednostkom samorządu terytorialnego wykonanie budżetu po stronie wydatków.
Jaka jest wysokość budżetu
dzielnicy na rok 2019?
Wysokość środków na wydatki bieżące i inwestycyjne w projekcie załącznika dzielnicowego
do budżetu m. st. Warszawy na
2019 r. wynosi 843.306.326 zł.
Inwestycje to temat najbardziej interesujący obywateli. Jak,
ujmując rzecz z grubsza, zamierzacie rozdysponować budżetowe środki i ile z tego tortu wykroicie na inwestycje?
Wysokość środków na wydatki
inwestycyjne
wynosi
57.617.333 zł.
Zaledwie niecałe 60 milionów
na inwestycje w największej
dzielnicy stolicy państwa? To
zastraszająca niska kwota. Dla
porównania, granicząca z Ursynowem dziesięciokrotnie mniejsza pod względem liczby mieszkańców wiejska gmina Lesznowola dysponowała w 2018 r.
środkami na inwestycje w wysokości 24 milionów zł, czyli tylko nieco ponad dwukrotnie
mniejszymi niż wielki Mokotów.
Gigantyczna dysproporcja...
Budżety dzielnic Warszawy,
w odróżnieniu od samodzielnych gmin, są jedynie załącznikami dzielnicowymi do budżetu
miasta stołecznego Warszawy.
Nie wszyscy mieszkańcy rozumieją tę zależność, więc warto
powiedzieć kilka słów wyjaśnienia. Załącznik do budżetu oznacza ni mniej, ni więcej, w dużym
uproszczeniu, że środki finansowe na zadania realizowane
przez dzielnicę przyznają prezydent i Rada Warszawy. Poszczególne dzielnice nie uczestniczą
czynnie w procedurze uchwalania rocznego budżetu stolicy i
dysponują takimi środkami, jakie przyzna im Rada Warszawy.
Coś w rodzaju centralnego
rozdzielnika? Chyba mieliśmy
już w państwie taki system, o ile
pamiętam nie sprawdził się na
żadnym obszarze...
Władze stolicy działają zgodnie z zapisami ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy.
Można ją krytykować, nie zgadzać 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 transportowych, a także wpływy z majątku miasta znajdującego się na
obszarze dzielnicy. Mamy możliwość ubiegania się u prezydenta Warszawy o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadań własnych i inwestycji,
ale należy to z nim uzgadniać.
Możemy również liczyć na środ-

urzędowych. Ratusz miałby powstać na działce pomiędzy ul.
Puławską a Merliniego, przed
kompleksem sportowo – rekreacyjnym “Warszawianka”. Wykonawcą będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. Jesienią uprawomocniło się
zezwolenie na budowę. Liczymy, że MPRI już wkrótce wystartuje z przetargiem na wyłonienie

Brak mieszkań komunalnych
to bolączka każdej dzielnicy
Warszawy. Jak jest na Mokotowie, największej dzielnicy Warszawy? Chodzi o liczbę osób
oczekujących i stan liczebny komunalnych zasobów.
Obecnie w zasobie Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Mokotów znajduje się 11.958 lokali komunal-

ki wyrównawcze przyznawane
przez Radę Warszawy.
Pozwoliliśmy sobie w redakcji
na wyodrębnienie z całego katalogu potrzeb i spraw pilnych
trzech najważniejszych, naszym
zdaniem, priorytetów dla dzielnicy w obecnej kadencji samorządu. Są to budowa mokotowskiego ratusza, który dzisiaj rozrzucony jest w kilku oddalonych
od siebie miejscach, przebicie
ulicy Woronicza w kierunku zachodnim oraz lobbing w Radzie
Warszawy na rzecz odkurzenia
i realizacji trafionego, ale zaniechanego w 2016 r., pomysłu modernizacji rejonu Dworca Południowego i stworzenia tam centrum Mokotowa. Czy zgadza się
Pan z naszymi sugestiami?
Za koncepcję nowego Dworca
Południowego odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego. To
ich autorski projekt, więc tam
należy kierować ewentualne pytania. Od siebie mogę tylko dodać, że dzielnica Mokotów deklaruje daleko idącą współpracę
przy realizacji tego, jak pan celnie ujął, trafionego projektu. Bardzo nam zależy na jak najszybszym zagospodarowaniu tej bardzo ważnej i eksponowanej części naszej dzielnicy. Co do ratusza, to oczywiście będziemy
wspólnie z radnymi dążyć do
szybkiej jego budowy. Musimy
wreszcie zapewnić naszym
mieszkańcom wygodę i komfort
w trakcie załatwiania spraw

wykonawcy. Mocno trzymamy
kciuki za tę inwestycję.
Warto przypomnieć, że Mokotów ogłosił przetarg na budowę ratusza jeszcze w roku 2002.
Przetarg wygrały firmy Mostostal Warszawa ze Strabagiem,
koszt budowy opiewał na 70
mln zł. Wtedy na nieszczęście
mieszkańców Mokotowa prezydentem miasta został Lech Kaczyński i zablokował inwestycję. Czy prawdą jest kuriozalne
uzasadnienie jego decyzji, że
“dzielnicom niepotrzebne są
wystawne siedziby i wystarczą
skromne wydziały obsługi
mieszkańców”?
Tak pisała prasa. Nie jestem
w stanie ani potwierdzić, ani
zdementować tej informacji.
Jak wygląda realizacja projektu przebicia ulicy Woronicza w
kierunku zachodnim?
W maju władze Warszawy
ogłosiły przetarg na budowę
przedłużenia ul. Woronicza między Etiudy Rewolucyjnej a aleją
Żwirki i Wigury. Już trwają prace na budowie ulicy Suwak, pomiędzy pętlą tramwajową a ulicą Cybernetyki. Do końca lipca
2020 r., zgodnie z umową, planowane jest oddanie do użytkowania przedłużenia ul. Woronicza ze Służewca do al. Żwirki i
Wigury. Oczywiście kibicujemy i
wspieramy to przedsięwzięcie,
ponieważ znacznie odciąży ono
wiecznie zakorkowaną ulicę Marynarską.

nych. Około 80 proc. budynków,
w których miasto jest jedynym
właścicielem, podłączonych zostało do sieci ciepłowniczej. Natomiast pozostałe to w dużej
mierze budynki, które są wykwaterowane, 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 przedwojennych i powojennych powstałych w latach 50. i 60. ubiegłego
wieku. Na liście osób oczekujących w 2018 r. na wynajem lokalu z zasobu miasta, pozostających w trudnej sytuacji mieszkaniowej i zdrowotnej, znajdują
się 463 rodziny, w tym w przeważającej liczbie gospodarstwa
jednoosobowe (213). Rocznie
natomiast zwalnia się około 350
pustostanów. Liczba ta nie jest
wystarczająca do pełnej realizacji pomocy mieszkaniowej, a
wiele spraw wymaga natychmiastowego załatwienia, m. in.
w wyniku realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję z lokalu, zwłaszcza z lokali spółdzielczych, prywatnych i innych
nie stanowiących zasobu miasta. Ponadto remont pustostanów to bardzo poważny koszt,
więc remontujemy tyle lokali,
na ile starcza nam środków w
budżecie.
Rusza budowa drugiego etapu osiedla Marina Mokotów,
które ma być najdroższym osie-

dlem Warszawy. To swego rodzaju splendor dla dzielnicy.
Wypada więc zapytać, czy jest
w planach, choćby dalekosiężnych, budowa na Mokotowie
mieszkań komunalnych bądź socjalnych?
Od roku 2007 dzielnica czyni starania o przyznanie środków na budowę nowego budynku komunalnego przy ulicy Gotarda. Środki te zostały przyznane i w roku 2009 wykonano
projekt budowlany. W 2011 r.
prezydent Warszawy wydał decyzję o pozwoleniu na postawienie budynku komunalnego
w tej lokalizacji. Niestety, w
dniu 24 listopada 2011 r. decyzja ta została uchylona przez
wojewodę mazowieckiego, a
posiadane przez Mokotów środki przekazano na realizację budynków komunalnych i socjalnych przy ulicy Jagiellońskiej.
Biuro Polityki Lokalowej zapewniło, że środki na realizację budowy budynku przy ul. Gotarda
powinny zostać uwzględnione
w II edycji “Programu komunalnego budownictwa mieszkaniowego m. st. Warszawy na
lata 2013-2020”.
Z dokonanej analizy chłonności wynika, że na wskazanym terenie istnieje możliwość wzniesienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z 143 lokalami mieszkalnymi, z usługami i
garażem podziemnym jednokondygnacyjnym. Zaproponowane rozwiązania zakładają wykonanie 73 mieszkań jednopokojowych, 60 dwupokojowych i
10 trzypokojowych, z możliwością podziału lokali na mniejsze.
Do tego dojdzie 5 lokali użytkowych z możliwością utworzenia
3 lokali, w tym jednego dwupoziomowego oraz dwóch niezależnych parkingów: na parterze
i w kondygnacji podziemnej.
Szacowany koszt inwestycji wynosi 38 mln zł brutto.
Aktualnie rozpoczęła się realizacja I etapu – została zawarta umowa z firmą wyłonioną w
drodze przetargu o pozyskanie
mapy do celów projektowych
oraz aktualizację koncepcji i wizualizacji. Dzielnica uzyskała
środki w wysokości 450 tys. zł na
prace przygotowawcze, w tym
głównie aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przewidujemy, że najem w nowych lokalach komunalnych będzie proponowany osobom wywiązującym się z warunków
umowy najmu, zamieszkującym
w dotychczasowym zasobie, w
wyeksploatowanych budynkach,
nieefektywnych w zarządzaniu i
usytuowanych na nieruchomościach o znacznej wartości oraz
w lokalach niepełnowartościowych i niesamodzielnych. Nowo
powstałe lokale w budynku przy
ulicy Gotarda, z uwagi na ich
przystosowanie, będą mogły być
przeznaczane na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stary Mokotów to prawdziwa
mieszkaniowa perełka w stolicy
państwa, miejsce wyjątkowo
prestiżowe. Widać jak prężnie
działające wspólnoty mieszkaniowe systematycznie remontują własne zasoby nadając im
dawny, często międzywojenny
styl, co czyni tę część dzielnicy
jeszcze piękniejszą. Niestety, w
ślad za tym nie idzie dbałość
miasta o stan ulic, często dziurawych i zaniedbanych (m. in. Asfaltowa, Opoczyńska, duża część
Narbutta). Można liczyć na szybkie ich wyremontowanie?
Systematycznie remontujemy
i przebudowujemy ulice, m. in.
trwają prace remontowe na ulicy Bokserskiej. W przyszłym roku planujemy zacząć przebudowę ul. Narbutta na odcinku od
ul. Kazimierzowskiej do Al. Niepodległości. W sprawie przebudowy i aranżacji zieleni trwają
konsultacje społeczne z mieszkańcami.
Skwerek im. Antoniego Słonimskiego to z kolei perełka w
perle Mokotowa. Tamtejsze kino
“Iluzjon” często urządza okolicznościowe imprezy, co wiąże się
z dostawą sprzętu i cateringu.
Ciężarówki wjeżdżają na skwerek i niszczą go, często parkując
tam przez całą noc. Jest pilna
potrzeba zamontowania kilku
słupków na czterech wylotowych alejkach, co uniemożliwi
wandalom wjazd na skwer. Czy
okoliczni mieszkańcy mogą liczyć na interwencję nowego burmistrza dzielnicy?
Jest to teren należący do Zarządu Zieleni miasta stołecznego
Warszawy. Ponieważ patrzę na
Mokotów okiem nie tylko burmistrza dzielnicy, ale także jej
mieszkańca, nie mogę puszczać
mimo uszu podobnych sygnałów. W najbliższym czasie wybiorę się tam na spacer i dokładnie obejrzę tę naszą perełkę w
perle. Jeśli jest to tylko kwestia
zamontowania kilku słupków
ograniczających nieuprawniony
wjazd na teren zieleni parkowej,
postaram się pomóc.
Jakie są plany świąteczne i sylwestrowe nowego burmistrza
Mokotowa?
W Warszawie, z najbliższymi
na moim rodzinnym Mokotowie.
Chłopak z Wierzbna, nieprawdaż?
Rzeczywiście, to moje miejsce
urodzenia.
Laurkę dla Mokotowa i jego
mieszkańców wystawił w wywiadzie udzielonym “Passie”
Marek Piwowski, twórca kultowego filmu “Rejs”. Powiedział
m. in.: “To, co się na Mokotowie
tworzy, w innych dzielnicach się
czyta i ogląda”.
Nic dodać, nic ująć. Zachowam w pamięci tę wypowiedź.
Życząc owocnej pracy i zrealizowania wszystkich planów w
tej kadencji samorządu dziękuję za rozmowę.
R o z m a w i a ł : Ta d e u s z P o r ę b s k i

Opłatek na Mokotowie
Tradycyjne doroczne spotkanie wigilijne władz Mokotowa z urzędnikami, przedstawicielami instytucji oraz
organizacji współpracujących z dzielnicą miało miejsce w Domu Kultury przy ul. Łowickiej. Zaproszenie
burmistrza Rafała Miastowskiego przyjął m. in. metropolita warszawski – kardynał Kazimierz Nycz.
Na mokotowskiej wigilii pojawili się także zastępca prezydenta
Warszawy Robert Soszyński, senator Marek Rocki, członkowie prezydium Środowiska Pułku AK “Baszta” oraz kombatanci z innych mokotowskich oddziałów powstańczych. Mokotowską parafię św. Andrzeja 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 czele, jak również członkowie zarządu dzielnicy w osobach Jana Ozimka, Krzysztofa Skolimowskiego i Marka Rojszyka.
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Al. KEN – żółta kartka dla zielonej fali

Korek na KEN na skutek złego ustawienia świateł przy Płaskowickiej

Bogusław Lasocki

sie działania “zielonej fali”. Konieczne
jest również uwzględnienie dojazdów
do skrzyżowań z przecznic. Aby nastąpiło 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
Dla kierowców zatłoczonego Ursynowa zapowiedziane w połowie 2016 r. uruchomienie tak
zwanej “zielonej fali” w al. Komisji Edukacji Narodowej stało
się nadzieją i długo oczekiwaną
szansą łatwiejszego przejazdu
do pracy i powrotów do domu.
Od momentu uruchomienia nowej koordynacji ruchu upłynęło
już sporo czasu.
Powstałe na kilku skrzyżowaniach –
poniekąd przy okazji – bezkolizyjne
skręty sprawdziły się, jednak podstawowe usprawnienie ruchu, czyli płynne przejazdy przez kolejne skrzyżowania na zielonym świetle wydają się
wciąż nieosiągalne.

Czym jest “zielona fala”

“Wprowadzimy koordynację sygnalizacji świetlnej na al. KEN!”, “2,5 kilometra zielonej fali w al. KEN” – zapowiadał szumnie Zarząd Dróg Miejskich jesienią 2016 roku.
Przedsięwzięcie faktycznie wyglądało interesująco. Dostosowanie programów sygnalizacji świetlnej do natężenia
ruchu i jego nowej organizacji miało
objąć łącznie 10 skrzyżowań. Dla każdego skrzyżowania powstał nowy projekt,
zakładający zmianę programu sygnalizacji i powiązanie z sąsiednimi skrzyżowaniami. Zaplanowano objęcie koordynacją skrzyżowań al. KEN z ul. Artystów, Dzwonniczą, Herbsta i Jastrzębowskiego, Ciszewskiego, Polinezyjską,
Gandhi i Polaka, co teoretycznie zapewniało płynną jazdę na odcinku prawie
2,5 km. Przewidziano objęcie pracami
również skrzyżowania ul. Ciszewskiego z ul. Cynamonową, Gandhi z Cynamonową i Gandhi z Dereniową. Dzięki
temu koordynacją miał być objęty ciąg
ul. Ciszewskiego (Cynamonowa i Dereniowa) i analogicznie ul. Gandhi. Przewidziano również fazę bezkolizyjną lewoskrętów, zaś na skrzyżowaniu al. KEN
z ul. Herbsta wydzielenie pasów skrętu
w lewo i zawracania z al. KEN.
Wszystkie sygnalizacje świetlne miały zostać dostosowane do pracy w pełnej akomodacji z automatyczną detekcją, czyli rozpoznawaniem obecności
także pieszych i rowerzystów, zaś skrzyżowania miano wyposażyć w sygnalizację dźwiękową dla osób z dysfunkcją
wzroku.

“Zielona fala” to po prostu system
synchronizacji świateł na skrzyżowaniach zorganizowany w taki sposób, by
samochody jadące z pewną określoną
prędkością mogły przejechać kolejne
skrzyżowania na zielonym świetle. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch staje się
płynny, bez potrzeby znacznego zwalniania czy przyspieszania, zmniejsza się
zużycie paliwa i ilość wytwarzanych
szkodliwych substancji smogotwórczych, poprawia się przepustowość, a
więc rośnie liczba przemieszczających
się samochodów w jednostce czasu.
Zsynchronizowanie świateł, umożliwiające ich zmienianie się w ściśle określonych odstępach czasu, jest stosunkowo łatwe do rozwiązania. Jednak dużo trudniejszym problemem jest dostoCo jest, czego brakuje
sowanie tych cykli do stale zmieniająceMinęły już dwa lata, dobry więc czas
go się natężenia ruchu. Przepustowość
ulic i skrzyżowań jest ograniczona, gdy na ocenę tego ważnego przedsięwzięwięc na trasie znajdzie się więcej pojaz- cia. Bezkolizyjne skręty w lewo na
dów, część z nich nie zmieści się w cza- skrzyżowaniach i możliwość zawraca-

Zielona fala w drodze do czerwonego światła przy Gandhi

nia (tam, gdzie to jest oznaczone sygnalizatorami świetlnymi) działają prawidłowo i są bardzo wygodne. Trochę
gorzej jest z systemem detekcji pieszych
wieczorem, gdy jedna czy dwie osoby
oczekują przed pasami na swoje zielone światło. System w trudniejszych warunkach oświetleniowych czasem wymusza czekanie do kolejnego cyklu
zmiany świateł. Taka sytuacja występuje w przypadku przejścia przez ul.
Ciszewskiego przy skrzyżowaniu z ul.
Cynamonową. Również pewnych korekt wymagają warunkowe skręty w
prawo przy czerwonym świetle z ul.
Cynamonowej w Ciszewskiego – pisałem o tym szerzej w „Passie” z 13 grudnia 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 cyklu znów się zapala. Zauważyłem nieprawidłowe działanie na dwóch skrzyżowaniach. Nie planuję robić audytu
całości projektu, gdyż jest to zadanie
Zarządu Dróg Miejskich.
Natomiast wątek zasadniczy, czyli
“zielona fala” w al. KEN wygląda, niestety, znacznie gorzej. Po prostu na planowanym 2,5-kilometrowym odcinku
płynnego przejazdu nie ma, bez względu na kierunek, porę dnia czy dzień tygodnia.

Zielona nie taka zielona
Czytając ostatnio jakiś artykuł o “zielonej fali”, przypomniałem sobie, że jadąc samochodem od strony ul. Puławskiej w kierunku Leclerca, już od dawna odruchowo wybierałem nieco dłuższą 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 Puchalski obiecywał podczas konferencji w
warszawskim ratuszu:
“Tak zaprogramujemy zieloną falę,
żeby premiować jadących najwyżej pięćdziesiątką”. Pamiętałem również, że albo korki, albo zielona fala – w godzinach szczytu nic innego się nie wycudu-

ka w rozmowie z TVN24 stwierdziła: “
Nie obawiamy się spowolnienia w ruchu. Kierowcy, którzy będą jechać zgodnie z przepisami, czyli przepisową pięćdziesiątką, nie będą mieli podstaw do
obaw. Zapewnienie zielonej fali, przy takiej prędkości kierowcy, będzie możliwe dzięki położonemu w 2016 roku kablowi koordynacyjnemu”. Zarząd Dróg
Miejskich konsekwentnie brnie dalej.
Dalsze wyjaśnienia rzecznika ZDM Karoliny Gałeckiej z października 2018 r.
przytacza portal Haloursynów informując, że korki nie wynikają ze złego ustawienia 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 niezgodna z teorią, to tym gorzej dla praktyki.
Nieco inną retorykę stosuje ekspert
Tomasz Dybicz z Politechniki Warszawskiej, cytowany również przez TVN24.
“Zjawiska zielonej fali nie można osiągnąć na każdym skrzyżowaniu i w każdych warunkach. Sygnalizacja ma służyć wszystkim, a nie tylko kierowcom
jadącym w jednym kierunku”. Teoretycznie to prawda, wszystkim po troszku, skromnie ale po równo (skąd my
to znamy?), jednak w praktyce rozwiązań komunikacyjnych szukanie takiej uniwersalności jest absurdem. Przykładowa “zielona fala” na KEN nie miała być panaceum na rozwiązanie problemów z korkami wzdłuż i wszerz Ursynowa. Z założenia była to koncepcja
usprawnienia przejazdu przez al. KEN,
która jest jedną z głównych osi komunikacyjnych Ursynowa. Natomiast ocena, czy taka “zielona fala” w alei KEN
nie zdezorganizuje okolicznego ruchu
oraz czy w ogóle jest osiągalna – powinna być dokonana PRAWIDŁOWO o wiele wcześniej. Jednak i na to można znaleźć odpowiedź, gdyż zgodnie z opinią
cytowanego wyżej eksperta z Politechniki Warszawskiej, “zielona fala” i jej
koordynacja działałyby lepiej, gdyby
ulice były węższe, a skrzyżowania prostsze, zaś liczba samochodów wjeżdżających do miasta mniejsza. Zatem wiemy
już co było przyczyną, że powstał bubel
z 2,5 kilometrowym kablem koordynacyjnym o łącznej wartości 3,2 mln zł, a
znaczna część tych pieniędzy została
wyrzucona w błoto
Może warto jeszcze przypomnieć
specjalistom, ekspertom i zarządzającym, że poza wydawaniem publicznych
pieniędzy dostępne są jeszcze rozwiązania typu organizacyjnego, do których
można zaliczyć właściwą regulację
świateł. Czekając w korku w którąś sobotę około południa na KEN pomiędzy
Belgradzką a Płaskowickiej (obydwa
pasma ruchu zajęte, przejazd trwał ok.
15 minut) zauważyłem, że źródłem tego korka jest zła regulacja świateł na
skrzyżowaniu w rejonie Płaskowickiej.
Krótkie cykle świateł umożliwiały przejazd aleją KEN przez skrzyżowanie zaledwie 7 - 8 samochodom spośród ponad setki czekających w korku, gdy na
poprzecznej Płaskowickiej czekały w
tym czasie tylko 2 - 3 samochody. Wystarczyłaby odpowiednia regulacja
świateł – przedłużenie cyklu na KEN i za
cenę niewielkiego przedłużenia czasu
Łabędzi śpiew specjalistów
oczekiwania kierowców na PłaskowicTeoretycy i eksperci mają jednak swo- kiej zniknąłby uciążliwy korek na KEN.
je własne spojrzenie. Jeszcze w styczniu Ale zza biurka urzędników Zarządu
2018 r. rzeczniczka ZDM Karolina Gałec- Dróg Miejskich tego nie widać.

je. No i jeszcze to, że “zielona trasa ekspresowa KEN” to 2,5 kilometra od skrzyżowania al. KEN z ul. Artystów aż do
skrzyżowania z ul. Polaka. W tym miejscu od razu nasunęły się pytania, niestety trochę retoryczne, gdyż nikt na nie nie
odpowie: dlaczego “zielona fala” dopiero 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 Płaskowickiej, ze względu na kluczowy charakter tego skrzyżowania. Ale cóż, logika logiką, ale decyzje urzędnicze jednak rządzą się własnymi prawami.
Kilka dni temu, wracając po godzinie
21 na Ursynów, postanowiłem sprawdzić, jak faktycznie wygląda ta już mityczna “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 przejechałęm na zielonym świetle za fotoradarem na wysokości ul. Artystów i za
chwilę ... przykra niespodzianka: samochód był jeszcze sporo przed ul. Dzwonniczą, gdy zapaliło się czerwone światło. No, cóż, poczekajmy i jedźmy dalej.
Herbsta – w porządku, Ciszewskiego
również, cały czas kontroluję szybkościomierz, i kolejne światła znów czerwone – na wysokości tyłów Galerii KEN
przy łączniku do ul. Cynamonowej. Ponownie chwila oczekiwania, krótki odcinek jazdy i znów czerwone przy Gandhi. Dalej już było lepiej. Skrzyżowanie przy Polaka – zielone, przy Płaskowickiej – 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. Kolejne skrzyżowanie przy tyłach Leclerca –
również czerwone. Przejazd przez Ciszewskiego na zielonym i po odcinku
jazdy z uporem maniaka pięćdziesiątką
– przy Dzwonniczej znów czerwone
światło. Przy zbiegu z ul. Artystów udało się radośnie przejechać na zielonym,
ale kawałek dalej przy Bartóka – przywitało mnie czerwone światło.
Jeszcze dwa razy w innych porach
powtórzyłem testową przejażdżkę i wynik za każdym razem był podobny, czyli trzy, a przynajmniej dwa czerwone
światła na trasie zielonej fali, przestrzegając oczywiście “pięćdziesiątki” przy
braku korków. Jednak prawdę aż do
bólu ukazało bezpośrednie przyjrzenie się zmianom świateł wzdłuż al.
KEN z okolic skrzyżowania z ul. Gandhi
i dalej na wysokości łącznika z Cynamonową, 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 świateł, gdyż pojazdy były zatrzymane przez
światła czerwone na skrzyżowaniach
poprzedzających. Tyle praktyka z dni
ostatnich.

Zielona fala z Polaka zatrzymana przy Gandhi
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Pierwsze 100 dni w szkole

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 naukę się dopiero rozpoczyna. Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika przy ul. Wilczy Dół 4
na Ursynowie obchodziły ten dzień bardzo uroczyście.
Dzieci przyszły do szkoły w specjalnie udekorowanych koszulkach. Każdy przyniósł ze sobą 100 rzeczy. Tu warto zwrócić uwagę na pomysłowość najmłodszych uczniów. Do szkoły zostało przyniesione: 100 odcisków palców, 100 rysunków, 100 kart piłkarskich, 100 ziaren słonecznika, czy fasoli, 100 makaronów, cukrowych 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 stanowiskach również były związane z liczbą 100. Zbieraliśmy 100 podpisów, układaliśmy puzzle, nawlekaliśmy koraliki, robiliśmy specjalne przypinki na tę okazję, stemplowaliśmy specjalnie przygotowane karty. Można też było poćwiczyć czytanie, bo okazało się, że STO
Bożena Dybowska
występuje w bardzo wielu wyrazach.

Nieśmiertelny Młynarski

W w Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie odbył się ostatni tegoroczny
koncert Marka Majewskiego 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. Albowiem (tak przynajmniej uważa

Marek Majewski) nikt nie zrozumie 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 Bartkowicz, Marek Majewski, Antoni Muracki i Andrzej Ozga. Na
pianinie elektrycznym pięknie
akompaniował im Piotr Sawicki.
Artyści nie starali się imitować
Młynarskiego; zresztą coś takiego zapewne nikomu nie przyszłoby do głowy. Śpiewali po

swojemu, ale zarazem nie „zdradzili” autora „Róbmy swoje”, nie
„uciekli” od niego za daleko, zachowując nastrój i charakter piosenek, wydobywając ich przenikliwość, dowcip, inteligencję i –
co tu kryć –aktualność.
Nie pierwszy i zapewne nie
ostatni raz sztuka Wojciecha
Młynarskiego okazała się nieśmiertelna, zarówno jako inspiracja dla innych wykonawców,
jak i obserwacja polskiej rzeczywistości, polskiej mentalności.
Zanim się „rozgrzali” na scenie,
swój poruszający wiersz o Wojciechu 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 naNa sesji w dniu 12 grudnia 2018 r. Rada Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wybrała nowy zarząd
gradzała rzęsistymi oklaskami i
nie pozwoliła wykonawcom dzielnicowy kadencji 2018-2023 w składzie:
Ludwik Rakowski – burmistrz Dzielnicy
zejść ze sceny bez bisu. Ten wyArtur Buczyński – zastępca burmistrza Dzielnicy
jątkowy – bo i refleksyjny, i zaBartosz Wiśniakowski – zastępca burmistrza Dzielnicy.
bawny – koncert został sfinansoW głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za powołaniem nowego Zarządu Dzielnicy Wilanów odwany ze środków Dzielnicy UrsyA B U dano 17 głosów, przeciw było 2 radnych, nikt się nie wstrzymał.
yby
nów m. st. Warszawy.

Nowy Zarząd Dzielnicy Wilanów
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Maciej Mazur poddany wywiadowi wydobywczemu

Człowiek północy człowiekiem południa
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 przykład, na Ursynowie niczego już nie brakuje.
Pamiętam, że Ursynów Północny
dał mi szansę ponownego spotkania
z przedstawicielami mojego pokolenia, kolegami i koleżankami ze szkoły podstawowej, średniej, z uniwersytetu...
A wie pan, że pod tym względem to
się nie zmienia. Ja mam wrażenie, że
Północny to jest takie większe małe miasteczko – mieszka tam moja mama, moja żona ma tam biuro, a nasze dzieci
chodzą do przedszkola na Puszczyka.
Okoliczne twarze są dla mnie rozpoznawalne, mówimy sobie dzień dobry.
To jest wprost fantastyczne.

MACIEJ PETRUCZENKO: Czy to
prawda, że spędził pan dotychczasowe
41 lat życia na Ursynowie?
MACIEJ MAZUR: Prawie 41, bo
pierwsze trzy spędziłem w centrum
miasta. Akt urodzenia został mi wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego
Wola. Potem zamieszkałem w Śródmieściu przy ulicy Marchlewskiego, dziś
Jana Pawła II. A od 1980 tkwię już nieprzerwanie w ursynowskich opłotkach.
Pierwsze 20 lat to było zakwaterowanie
na Koncertowej, a z czasem przemieszczałem się coraz bardziej na południe,
aż w końcu wylądowałem na Kabatach.
Wynika z tego, że jak tylko Maciej Mazur wprowadził się na Ursynów, to jeśli
wierzyć generałowi Jaruzelskiemu – Polska
znalazła się na skraju przepaści i trzeba było od razu wprowadzić stan wojenny...
Bardzo przepraszam, nie tak od razu,
bo od chwili mojego wprowadzenia w
niedalekie sąsiedztwo gen. Jaruzelskiego minęło jeszcze półtora roku.
Niemniej, zaraz po pana zasiedlinach
na Ursynowie zaczęło być gorąco i w
krótkim czasie dzieciom odcięto dostęp
do Teleranka, a rodzicom pozwalano
pić wódkę dopiero od trzynastej...
Szczerze mówiąc, stanu wojennego
to ja tak za bardzo nie pamiętam, będąc
wtedy knypkiem niedostrzegającym politycznych problemów.
Już w latach siedemdziesiątych na
mojej ulicy Nutki Milicja Obywatelska
ścigała organizatorów spotkań Towarzystwa Kursów Naukowych...
O, Nutki – to miał pan najlepszy adres na Ursynowie, najłatwiej go było
znaleźć.

To tym bardziej nie było problemów
z odszukaniem.
Łatwo też było trafić aktorom i publiczności organizowanego w mieszkaniu mojej sąsiadki Ewy Dałkowskiej Teatru Domowego, wystawiającego spektakle w stanie wojennym ku pokrzepieniu serc...
A to nic dziwnego, że właśnie na Nutki ruszył ten teatr, przecież Ursynów to
inteligencka okolica. Bardziej mógł jeszcze wtedy dziwić brak normalnego teatru.
I tak w pewnym sensie, zamieszkawszy na Ursynowie, przyszedł pan na gotowe, korzystając po części z mojego
trudu – chociażby jako współzałożyciela ogniska TKKF Ursynów...
Brawo, wielkie dzięki, za to my musieliśmy dosyć długo się męczyć, bo budowniczym nie udawało się przez dwa
lata wykończyć naszych bloków przy
Koncertowej. Gdy wreszcie to nastąpiło, moja mama przyjechała tam jesienią
1979 roku, mając na nogach piękne
czerwone kozaki, chciała bowiem zobaczyć jak wygląda czekający na nas apartament, o ileż większy niż dotychczasowe 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 przetrwaliśmy – wraz z towarzyszącymi
nam mrówkami faraona – w ciasnocie
mieszkanka Za Żelazną Bramą, zanim
udało się wprowadzić do pięknych 63
metrów na Koncertowej.

Kiedy w 1977 zawiozłem Rolls RoyUważałem wtedy, że właśnie od mo- ce’m 126p moją żonę na Ursynów i zojego mieszkania zaczyna się Ursynów, baczyła ówczesny księżycowy krajobo to było Nutki 1 mieszkania 1.
braz, błoto, kurz i wyboiste drogi, po

których jeździły wyłącznie betoniarki,
powiedziała, że się w takie miejsce nigdy w życiu nie wprowadzi. Jednak ulica Nutki już wtedy stanowiła ładnie
urządzoną oazę zieleni, więc żona dała się przekonać do zamieszkania...
To trochę jak z tym Balcerkiem z serialu Alternatywy 4. Balcerek powiedział 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.
To fakt, pamiętam, że za Kopą grywaliśmy na asfaltowym placyku w tenisa,
a jednym ze stałych bywalców tego prymitywnego kortu był znany publicysta
„Polityki” prof. Wiesław Władyka.
Chodzi zapewne o te niby korty, które potem burmistrz Guział kazał rozebrać, żeby zrobić tam raj dla deskorolkowców, następnie rozebrany. To miejsce trochę pechowe.
Czy młodemu Maciejowi Mazurowi
fajnie się wyrastało na Ursynowie?
Gdy się było dzieckiem, to wszystko
wydawało się fajne. A jako dorosły jeszcze lepiej wspominam tamte czasy. Jak
patrzę na te wszystkie stare zdjęcia, które ludzie przysyłają dla potrzeb mojej
strony internetowej, to myślę, że Ursynów miał swój urok. Zwłaszcza dla nas
młodych, trwała bowiem nieustanna
rozbudowa, zwłaszcza linii metra, które radykalnie poprawiło komfort życia
w dzielnicy. Dziś Ursynów jest super
miejscem do dorastania dla dzieci. Również moich.
Teraz są inne wymagania. Ja się cieszyłem, że obejmuję 70 metrów mieszkania spółdzielczego, na które miała
już ponoć przydział Maryla Rodowicz.
Oho, 70 metrów wtedy, to jak 170
metrów dzisiaj. Moim zdaniem Nutki

Stare więzi ursynowskie pozostały,
choć wielu z nas rozproszyło się po całym świecie, rzuciło ich do Nowego Jorku, Detroit, San Francisco, Sydney, ale
kontakt jest utrzymywany, a dzięki internetowi mogą czytać „Passę” i zaglądać na stronę Macieja Mazura.
Widać to rzeczywiście po tym, co ludzie piszą na mojej stronie „ursynow.org.pl”. Na spotkania autorskie ze
mną przychodzi mnóstwo ludzi. Opowiadają, wspominają. Nie wiem, czy
takie przywiązanie do dzielnicy i sentyment jest na przykład na Białołęce.
Przez Ursynów przewinęły się już co
najmniej dwa pokolenia. Pierwsi mieszkańcy doczekali się wnuków, którzy
chodzą po tych samych ulicach, korzystają z tych samych przybytków kulturalnych, a w sumie mieszka się im na
pewno dużo lepiej niż rodzicom.
Pogadajmy trochę o Macieju Mazurze dziennikarzu. Dlaczego wybrał pan
taki fach. Czy to może jakieś zamiłowanie odziedziczone po rodzicach?
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 braku lepszych pomysłów wybrałem dziennikarstwo.
Czy to było od razu nastawienie na
pracę w telewizji?
No nie, zaczynałem u redaktora Tomasza Wołka w gazecie „Życie” z kropką w dziale miejskim. Niżej był już tylko goniec, więc przeszedłem wszystkie
szczeble kariery. Pisywałem o dziurach
w asfalcie i sesjach Rady Warszawy. Dopiero później przyszła telewizja. Najpierw to był Teleexpress w TVP, a stamtąd przeszedłem do TVN i pracuję tam
już 17 lat.
Rozumiem, że prowadzona obecnie
przez pana audycja – Ranking Mazura
w TVN 24 – to wielka frajda...

Muszę od razu wyjaśnić, że w TVN
działam dwufrontowo. Z jednej strony 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 tygodnik, to nawet w wydaniu telewizyjnym 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.

Wypada mi powiedzieć, że Maciej
Mazur to dziennikarski talent wykształcony – bądź co bądź – na Ursynowie...
Ja się za talent nie uważam, a jedyna
rzecz, do której mogę się przyznać – to
ciężka praca.

Miłość do Ursynowa to pana cecha
szczególna. Czy po trzech książkach o
naszej dzielnicy napisze pan jeszcze
czwartą?
Może na 50-lecie naszego zakątka. Zobaczę zresztą, co mieszkańcy
będą przysyłać. Bo trzy czwarte tematów w książce „Czterdziestolatek”
wzięło się z inspiracji ursynowian,
podsyłających na moją stronę informacje i zdjęcia.

Dużo się zmieniło na Ursynowie od
czasu jego megaosiedlowych pierwocin. Kto jeszcze pamięta, że Kabaty budowano pod hasłem „Zielony Ursynów”. A gdzie tam zieleń?
Teraz to raczej Ursynów najbardziej
betonowy, o wiele bardziej zielono jest
w północnej części dzielnicy.

Przy obecnych innowacjach komunikacyjnych coraz trudniej jest wyjechać z Kabat samochodem...
Ja akurat staram się używać samochodu jak najrzadziej, tym bardziej,
że pod blokiem mam metro, którym
odwożę dzieci do przedszkola, a do
TVN-u w Wilanowie często jeżdżę rowerem przez skarpę. Siedem kilometrów w jedną stronę – tyle co nic. Poza tym sądzę, że jak wreszcie ruszy
Południowa Obwodnica Warszawy, to
ruch w naszym rejonie się zdecydowanie rozluźni.

Zapytam na koniec, czy w okresie
dzieciństwa zdążył pan jeszcze pojeździć na sankach i nartach z Kopy Cwila, bo ostatnio zima nie dopisuje i śniegu na ogół brak...
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 ruszył, aż został rozkradziony.

No cóż, klimat się nam ocieplił, śniegu nie ma i nasz Kasprowy mamy z głowy. Mimo wszystko życzę Radosnych
Świąt!

Choinki – tylko z legalnej wycinki

Zielone, gęste, pachnące lasem – właśnie takich drzewek szukamy na nadchodzące święta. Nie zapominajmy jednak, że muszą
pochodzić z legalnego źró-

Kupując rośliny pochodzące z
legalnych hodowli przyczyniamy
się do ochrony lasów przed dziką
wycinką. Strażnicy miejscy rozpoczynają kontrole punktów sprzedaży świątecznych drzewek – chcą
w ten sposób przede wszystkim
wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin pozyskanych nielegalnie. To nie
wszystko. Drzewka, nawet jeśli z
legalnej hodowli, muszą być dopuszczone do wycinki, ich sprzedaż musi odbywać się w miejscach
dła. Punktów sprzedaży co- do tego wyznaczonych, a właścidziennie przybywa. Czy
ciel punktu sprzedaży musi mieć
warszawiakom sprzedawa- dokument potwierdzający zgłone są legalnie pozyskane
szenie działalności gospodarczej.
rośliny? Już teraz sprawW ubiegłym roku funkcjonadzają to strażnicy miejscy.
riusze przeprowadzili kontrole

kilkudziesięciu punktów, nie odnotowując większych nieprawidłowości, co oznacza, że prowadzone co roku działania przynoszą skutek – sprzedawcy znają
swoje obowiązki i dbają o to, by
dopełnić wszelkich formalności.
Strażnicy ujawnili jednak kilka
miejsc, które zajmowane były
nielegalnie. Skutkowało to wyciągnięciem wobec handlarzy
konsekwencji prawnych.
Jakie dokumenty sprawdzają strażnicy podczas kontroli stoiska z choinkami? Dowód zakupu drzewek ze wskazaniem źródła ich pochodzenia lub zgoda
na wycinkę drzew, dokument
potwierdzający legalność zajęcia terenu, wpis do ewidencji

działalności gospodarczej – to
podstawowe dokumenty, które
powinna okazać strażnikom osoba prowadząca przedświąteczny handel.
Kontrolami objęto punkty
sprzedaży prowadzone zarówno 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 sprzedawane bezpośrednio przez hodowców 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 stosowanych certyfikatów. Dzięki temu
będziemy mieli pewność, że kupujemy drzewko, które nie pochodzi z kradzieży – mówi Marcin Pawlak, zastępca naczelnika
V Oddziału Terenowego Straży
Miejskiej m. st. Warszawy.
Kontrole będą prowadzone do
świąt. Później funkcjonariusze
sprawdzą, czy kupcy uprzątnęli
zajmowany teren.
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ŻEGNAJ, PAWLE...
Dokładnie 5 lat temu Paweł Kochankiewicz obchodził jubileusz 40-lecia pracy 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 współtworzył i prowadził na Ursynowie
przez ponad 15 lat.
Ongiś studiował sztukę estradową 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 młodzież w klubiku A4 przy ul. Marco
Polo. W 2004 roku reprezentował
wraz z żoną Ursynów na I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga, gdzie wyśpiewali razem I nagrodę w kategorii profesjonalistów.
I oto przyszło nam Pawła pożegnać. Zmarł tydzień temu, pozostawiając w smutku rodzinę, zespół Dereń i licznych ursynowskich przyjaciół. Był człowiekiem
niezwykle skromnym, życzliwym, koleżeńskim, całą duszą
oddany rodzinie i sztuce, wniósł
niemały wkład w upowszechnianie kultury na terenie naszej
dzielnicy. Nie usłyszymy i nie zo-

Gadka Tadka

Mózgów pranie nie ustanie?

baczymy go już na estradzie. Żegnaj, Pawle.
Pogrzeb odbędzie się na
cmentarzu w Pyrach w najbliższy piątek 21 grudnia o godz. 11.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

SUCHAR ŚWIĄTECZNY

bejrzałem kiedyś fragment jednego odcinka sagi rodziny Boskich, bo a nuż uczą tam czegoś naszą wspaniałą młodzież (zachowań, pięknej polszczyzny, szacunku do rodziców i
osób starszych, etyki, etc.), a ja stawiam się w roli ramola krytykującego wszystko i wszystkich. To, co zobaczyłem, wstrząsnęło mną do głębi. Młodzi komunikują się półsłówkami, przypomina to mowę jaskiniowców, w domu bajzel, patrzę, a tu buty sportowe stoją.. na stole. Rzecz jasna markowe, czyli mamy do czynienia z chamskim i nachalnym lokowaniem produktu, co dawniej nazywano 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. wieczory kabaretowe. Lud ogląda je i kona ze śmiechu, choć mnie od kretyńskich, często z długą brodą dowcipów zaczyna szczypać w pewnej części ciała. Dziennikarka tygodnika “Polityka” Aneta Kozioł twierdzi w artykule “Kabarety jak berety”, że tylko zloty kabaretów, obok gal disco polo i występów uzdrawiaczy, są w stanie wypełnić kilkutysięczne widownie zbudowanych lub odnowionych za unijne środki 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.
„Ale nawet debilne seriale i sitcoZatoczyliśmy koło i powracamy do meritum. Ocemy to telewizyjne arcydzieła
an manipulujących nami rew porównaniu z “rozrywką”, którą klam oraz telewizyjnej bylezrobiły swoje. Pozwaw porze największej oglądalności jakości
lamy specom od PR, wyszkoserwuje Polakom kilka stacji
lonym cwaniaczkom - manipulatorom, prowadzić się nitelewizyjnych. Chodzi o tzw.
czym owce na rzeź. Zbliżają
wieczory kabaretowe”
się święta Bożego Narodzenia, więc szturm do wnętrza
naszych głów wzmógł się tysiąckrotnie – wszechobecne spoty promujące wszystko, od majtek i pampersów, poprzez pachnące pomady, na żarciu kończąc. By nas omamić i nakłonić do zakupu konkretnej rzeczy często używa się niedozwolonych narzędzi. Jakich? Na przykład przekazu podprogowego. Percepcja podprogowa to oddziaływanie na mózg informacji bez świadomości ich spostrzegania. Dotyczy to bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, aby mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy), ale są rejestrowane w pamięci nieświadomie.

O

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.
Z serdecznymi życzeniami świątecznymi
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Świąteczne wróżby
coraz większym stopniu korzystamy z wiedzy znajdującej się we
wszechobecnej „chmurze” czyli z szeroko rozumianej wiedzy wirtualnej. Danych w chmurze przybywa, tym samym w zapomnienie idą
niektóre dotychczasowe „nośniki” m. in.: różnego rodzaju kompendia wiedzy, encyklopedie, słowniki etc. Wiedza zapisywana dotychczas w formie książkowej została w dużej mierze zdygitalizowana, a tłumacząc na bardziej zrozumiały język – zapisana cyfrowo. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja cywilizacyjna. Wielotomowe encyklopedie wędrują do piwnic, by już nigdy stamtąd nie trafić na półki w mieszkaniach albo lądują na śmietniku, jako 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 zakazywane. Działo się to jednak z innych przyczyn, np. z takich, że zawarte w nich treści były uznane za niebezpieczne, 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 ulega degradacji.
Właściwie nie o słowa tu chodzi, a o treść, którą zawierały. Samo znaczenie zapisanych słów pozostało. Wyeliminowany został głównie papier i druk polegający na nanoszeniu w ten, czy inny sposób 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 przypomnienia 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, zarówno w formie mniej lub bardziej przydatnych porad albo ciekawostek. Jest ich wciąż wiele, a to oznacza, że mimo znaczącego postępu wiedzy nadal lubimy wierzyć w niektóre rzeczy, choć niekoniecznie jest to zgodne z nauką. Zwyczaje, wierzenia i wróżby, choć nie odgrywają tak istotnej roli jak kiedyś, stanowią ciekawy i ważny ze względów poznawczych element naszej kultury.
Wróżby zazwyczaj dotyczą przyszło„Wiedza zapisywana dotych- ści. Poniekąd nie ma w tym nic dziwnego. Nikt przecież, nie potrzebuje wróżczas w formie książkowej
by temat tego co już było, bo i po co?
została w dużej mierze
Skoro przeszłość już się dokonała, to i
tak nie mamy na nią wpływu. Inaczej
zdygitalizowana, a tłumajest, jeśli chodzi o przyszłość. Eh! Gdycząc na bardziej zrozumiały byśmy ją znali, moglibyśmy się przygotować nawet na najgorsze. A tak?
język – zapisana cyfrowo”
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 wypadek 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 zawodu 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 pestki. Jeśli będzie to liczba parzysta – to tak. Niemniej ważne od miłości są pieniądze. Dlatego do wigilijnego 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 szczęście. Jeśli próg przekroczy kobieta, może być nieciekawie. No cóż, nie ja to wymyśliłem... W przyciągnięciu 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.
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estem nieustannie dręczony przez reklamy. Zresztą, jak większość ludzi
na naszej planecie. W odniesieniu do zatruwających nasze mózgi telewizyjnych spotów reklamowych udręka to jak najbardziej właściwe słowo.
Wszechstronnie wykształceni na powstających niczym grzyby po deszczu kierunkach spece od PR, używając coraz to nowych, nie zawsze dozwolonych technik
manipulacji, starają się coraz głębiej gmerać w naszych głowach. Niestety z powodzeniem. Obserwuję ze zgrozą jak z roku na rok obniża się świadomość naszego społeczeństwa. Zanika czytelnictwo, młodzież posiada wiedzę głównie internetową, a telewizyjne fałszujące rzeczywistość seriale
i sitcomy biją rekordy oglądalności. Kiedy TVP triumfalnie poinformowała, że program “Rolnik szuka 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 intryg 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 Publicznej zyski przysłoniły misję. W corocznych raportach KRRiTV z działalności mediów publicznych łatwo można dostrzec różnice między zapisami w tym dokumencie a rzeczywistością. Jako oglądacz
telewizji z tytułu uprawianego zawodu (gdybym był np. pasterzem, robotnikiem lub piekarzem, wyrzuciłbym odbiornik przez okno) twierdzę z całą stanowczością, że TVP nie realizuje żadnej szczególnej 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 klasyczne programy rozrywkowe, do tego, spójrzmy prawdzie w oczy, niskich lotów.
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W prawo czyli w lewo

Tadeusz Porębski

ajlepszym przykładem takiej manipulacji jest słynny spot Beaty Szydło “Dzieci to nie koszt,
ale inwestycja”, który promował projekt PiS dotyczący przyznawania 500 zł na dziecko. Kilkakrotne obejrzenie tego arcydzieła PR daje właściwie pewność, że został tam zastosowany 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 dowodzić, 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 nabierać 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 stosowne w tych okolicznościach) pytanie, jak to się stało, że facet, który przez całe dorosłe życie nie stronił od narkotyków, papierosów i alkoholowych libacji, mógł w zdrowiu dożyć tak sędziwego wieku? Podkreślam: w zdrowiu, bo pan Richards nadal występuje na scenie popijając od czasu do czasu “z gwinta” whisky, którą ma niezbyt subtelnie ukrytą przed publiką przeważnie za bębnami Charlie’go Wattsa. Na to pytanie próbowały odpowiedzieć najtęższe głowy dziennikarskie, socjologiczne i medyczne, ale nie dały rady. Przede wszystkim próbowano dociec jakim cudem pan Richards
przeżył lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy w środowisku muzyków rockowych narkotyki spożywało się praktycznie na śniadanie, obiad i kolację, a często także na podwieczorek.

N

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, bardziej lub mniej uzdolnionych muzyków. A on trwał na scenie niczym opoka ze spiżu, której nic się nie ima, mimo że został wówczas umieszczony na czubku osławionej Listy 27, która praktycznie 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 rockman 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 upodobaniem 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 obowiązującej w show biznesie modzie i nie zdecydował się operację plastyczną twarzy, choć jego koszmarne oblicze z powodzeniem mogłoby zostać użyte na cukiernicy, by odstraszać dzieci od nadużywania 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 Schama, 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 więcej o XX stuleciu niż jakiekolwiek dokumenty”.
Wesołych Świąt!
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CHWILÓWKI, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566
KREDYTY BANKOWE
www.procesuj.pl
887 887 559
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd, 509 548 582

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327

DO WYNAJĘCIA bliźniak 70 lub
120 m2 Zalesie D. centrum,
601 330 079
DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2, Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
KAWALERKI lub małego
mieszkania na Ursynowie szukam
do wynajęcia, 506 063 818
WYNAJMĘ HALĘ 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 70 m2, apartament,
kamienica, 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica
z 1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840

! Józefosław, 3 pok.70 m2,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840
! Józefosław, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840
! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Wilanów, 58 m2, 2 pok.
530 tys.zł,, 601 720 840
! Wilanów, 90 m2, 3 pok.
950 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica
c. 1 milion 490 tys. zł.,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840

Do wynajęcia:
! Centrum, 75 m2, lokal
handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
601 720 840

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
PRZYCHODNIA lekarska
zatrudni: panią do sprzątania,
pielęgniarki, lekarza internistę,
medycyny rodzinnej, kardiologa.
Tel.: 605 440 831; 609 373 582;
22 651 70 75
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
303 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
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 303
zatrudni woźną, tel. 22 643 71 23,
mail:jmiecznikowska@edu.um.wa
rszawa.pl
ZATRUDNIĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko,
501 143 827

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
SZANUJMY WSPOMNIENIA
Kopiowanie kaset VHS
na płyty DVD,
502 288 514
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

DJ-W
WODZIREJ,
PROWADZENIE WESEL.
Bogate doświadczenie,
tel. 501 127 942

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium,
601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELESERWIS, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

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

Pralnia dywanow 795042082
mypierzemy.pl

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI, Piaseczno,
601 870 594, 781 287 396

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 502 053 214
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
FRYZJER, MODNE
STRZYŻENIE, STYLIZACJA, przy
metrze Pole Mokotowskie,
720 800 136, www.annjuliette.pl

LEKARSKIE WIZYTY
domowe oraz EKG, USG, Holter,
pobranie krwi w domu.
Tel. 22 831 86 69; 609 373 790
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Sztuka ogrodów w Galerii Działań

Ważne telefony
Ursynów

Sztuka ogrodów jest sztuką trudną do ogarnięcia.
Współczesne ogrody są
rozsiane po całym świecie
i trzeba podróżować, żeby
je obejrzeć. Dlatego postanowiliśmy pokazać je w
pigułce w warszawskiej
Galerii Działań, żeby do
tych podróży zachęcić.
Zaprosiliśmy artystów tej sztuki, dla których budowa formy
ogrodowej jest sprawą bardzo
ważną i może zainteresować widzów galerii prezentującej zazwyczaj inne dziedziny sztuk wizualnych.
Beata J. Gawryszewska, doktor habilitowana inżynier, kieruje Katedrą Sztuki Krajobrazu
w warszawskiej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Specjalizuje się w teorii przestrzeni
zamieszkiwanych. Jest architektem krajobrazu, projektantką
ogrodów, dziennikarzem. Autorką szeregu projektów i realizacji
ogrodów rodzinnych oraz licznych publikacji z dziedziny sztuki ogrodowej. Twórczyni teorii
ogrodu rodzinnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Posiada
uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni SITO-NOT nr
260/2009.
Rudolf Klus jest właścicielem
firm Svobodné Zahrady Klus,
s.r.o. Firma specjalizuje się w
projektowaniu ogrodów, ogrodów na dachach, parków i terenów przemysłowych. Jego motto, to: trochę beskidzkiej krainy
w twoim ogrodzie. Uważa on,
że nie jest problemem zaprojektować ładny ogród, problemem
jest zrobić to tak, żeby był on
przedłużeniem mieszkania, całością z architekturą budynku oraz
przyjaznym miejscem dla właściciela posiadłości. W firmie jest
zatrudnionych około 22 osób, z
czego 6 osób z wyższym wykształceniem. Celem firmy jest
zapewnienie fachowej obsługi w
dziedzinie architektury krajo-

brazu od projektu przez realizacje, aż po utrzymanie ogrodu
parku czy zieleni publicznej.
(Joanna) Patrycja Korczak jest
szefową firmy Zielony Zakątek.
Według niej, dobry projekt zapewni optymalnie przemyślane
rozwiązanie układu w przestrzeni którą mamy do zagospodarowania. W projekcie jest uwzględniany styl i charakter, który jest
najbliższy temu, co się podoba
klientowi. Wykorzystywane są
odpowiednie materiały, ciekawe rozwiązania i technologie

wewnętrznego, w którym rozpoznać możemy znaki natury i
kultury we wzajemnym powiązaniu.
Narcyz Piórecki, doktor sztuki, dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak
pisze Stanisława Zacharko, kreatywną stroną osobowości Narcyza Pióreckiego rządzą dwie
ogromne pasje: sztuka i ogrody.
Właściwie również kształtowanie przestrzeni ogrodów jest dla

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

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Informacja WOM
545 72 00
Cantrala
545 71 00
Urząd Skarbowy
548 68 00
Paszporty
858 10 06
Ośrodek Pomocy
Społecznej
544 12 00
Pogotowie
Ratunkowe
525 13 07
Policja
601 69 78
603 19 78
Straż Miejska
986, 852 15 99
Straż Pożarna
998
843 70 38

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
56 51 400
56 51 402
Urząd Skarbowy
848 61 51
Pogotowie Ratunkowe
999
844 04 46
Policja
603 11 88
Straż Miejska
986, 649 40 90
Straż Pożarna
998, 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. St. Kostki Potockiego 11
642 60 01
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
648 22 26
Policja
842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
596 71 40

dzięki czemu założony ogród nie
jest standardowy ale wyjątkowy. Szczegółowe zaplanowanie
ogrodu pozwala też dokładnie
wyliczyć i zoptymalizować koszty, co w końcowym efekcie może wpłynąć na obniżenie kosztu
realizacji.
Jak pisze Grzegorz Borkowski, Fredo Ojda w swoich realizacjach korzysta z formuły environment; tworzy całość z elementów, które w pierwszej chwili mogą wydawać się należące
do zupełnie odrębnych dziedzin
rzeczywistości. Zestawia obok
siebie przeniesioną z natury kępę roślin, uproszczony rysunek
na ścianie, geometryczny obiekt
oraz dźwięk. Proponuje doświadczenie ich w sposób łączny,
jako wspólnie tworzących ogólniejszą perspektywę poznawczą,
pomocną w refleksji nad tym,
co tradycyjnie nazywane jest naturą. Przedstawia rodzaj pejzażu

tego wyjątkowego artysty rodzajem działań artystycznych, działań, których materią są zmienne,
pulsujące życiem organizmy roślin, ziemia, woda, powietrze,
światło i mrok. Jego sztuka od
początku karmi się naturą –obserwacją, kontemplacją i empatycznym jej przeżywaniem, z
mocą i głębią, które sprawiają, że
wyrażanie się poprzez jej formy,
te rzeczywiste i te, przetransponowane w formy plastyczne, stało się istotą jego twórczości.
Jan Rylke, profesor zwyczajny
w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
zajmuje się ogrodami, malarstwem, sztuką ziemi i sztuką performance. Stara się te aktywności połączyć w meta sztuce, dla
której najważniejsze jest przekazywanie znaczeń.
Wystawa
czynna
do
JR
25.01.2019 roku.

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

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399
Pomoc Drogowa
756 20 10

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

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

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