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Szanowni Czytelnicy,

Mimo że rozpoczęły się już 
wakacje, my pracujemy pełną 
parą, aby dostarczyć Wam gazetę 
pełną niezbędnych i interesujących 
informacji. 

Zaczynamy od sekcji Miasto 
Żoliborz, a w niej wywiad z Justyną 
Glusman, kandydatką ruchów 
miejskich na prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy. 

W sekcji Kultura Anna Mallory 
opisuje sylwetkę Whitney 
Houston, bardzo znanej i cenionej 
piosenkarki. 

Małgosia Buczkowska omawia 
zmiany w prawie, dotyczące 
obowiązku posiadania przy sobie 
polisy i dowodu rejestracyjnego 
pojazdu. 

Ania Szymańska w sekcji 
Psychologia przyjrzała się zabawom, 
które kiedyś dawały mnóstwo 
radości naszym rodzicom, babciom 
i dziadkom. 

W sekcji Sport, nasi przyjaciele 
ze skleprowerowy.pl radzą jak 
bezpiecznie przewozić rower 
podczas wakacyjnych wypadów, 
natomiast Liliana Kołłątaj w dziale 
Historia opowiada o restauracji 
Fawory przy ul. Mickiewicza, ale nie 
tej, którą większość z Was zna, lecz 
tej sprzed wielu, wielu lat. 

Życzę miłej lektury!

Mateusz Durlik
redaktor naczelny

Mateusz Durlik – redaktor naczelny, wydawca, autor 
artykułów dotyczących spraw Żoliborza Południowego, 
prezes Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, twórca jedynej 
żoliborskiej aplikacji Nasz Żoliborz, lokalny aktywista.

Małgorzata Buczkowska – radca prawny Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje 
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego 
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej 
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.

Liliana Kołłątaj – przewodniczka warszawska, 
pilotka wycieczek, dziennikarka, prelegentka, 
autorka i redaktorka portali i stron internetowych 
o tematyce varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka 
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.

Anna Szymańska – autorka poradnika „Wychowanie? 
Da się zrobić!”, współpracuje z Fundacją SAVANT, 
współadministrator grupy na FB „ADHD, ZA oraz inne 
trudności rozwojowe i wychowawcze”.

Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”, 
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka 
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjno-
kulturalnego życia naszej dzielnicy, mama sześcioletniej 
Żoliborzanki.

Anna Mallory – Wykształcona w lingwistyce, sztuce, 
literaturze i nie tylko. O filmach pisze po polsku 
i angielsku od 10 lat. Uczyła się kilkunastu języków, 
więc, choć kino kocha niezależnie od gatunku, za 
dubbingiem nie przepada.

Redakcja

Plac Czesława Niemena 1 (Artystyczny Żoliborz)
www.facebook.com/OdkupienieWin       Rezerwacje: 22 406 73 40
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Zanim rozpocznie się weselna zabawa, wszystkich czeka wiele 
przygotowań. Państwo młodzi od miesięcy szykowali się na swój 
wyjątkowy dzień, ale goście również muszą się przygotować 
– zaplanować strój i prezenty. Wszystko to można łatwo i z 
prawdziwą przyjemnością zrobić w Arkadii.

Jak zabłysnąć na weselu?
Nikt nie chce przyćmić swoim wyglądem panny młodej, która 
musi tego dnia być najpiękniejsza, ale nie oznacza to, że 
goście nie chcą zaprezentować się z jak najlepszej strony. 
Dla pań wesele to świetna okazja, żeby kupić sobie nową su-
kienkę, która doda elegancji i pewności siebie. Arkadia to 
miejsce, gdzie każda kobiet znajdzie swoją wymarzoną kreację 
w jednym z kilkudziesięciu sklepów z modą damską, nieważne 
ile planuje na nią wydać. Nową sukienkę trzeba uzupełnić 
odpowiednimi dodatkami – butami, torebką i biżuterią. Piękne 

szpilki i wyjątkowe kolczyki lub naszyjnik pozwolą wyróżnić 
się na parkiecie podczas całonocnej zabawy.

Strój to nie wszystko – trzeba też zadbać o makijaż i fryzu-
rę. Obciąć albo wymodelować włosy można w jednym z salonów 
fryzjerskich na terenie Arkadii – Camille Albane, Frederico 
Moreno i Denique. Do salonu Denique można również wybrać 
się na makijaż i manicure. O swoje paznokcie można zadbać 
też w jednym z dwóch stanowisk Manicure Express.

Panowie z kolei mogą w Arkadii sprawić sobie nowy garnitur 
albo kupić modną koszulę, oryginalny krawat lub eleganckie 
spinki do mankietów w salonach Vistula, Wólczanka, Lambert, 
Bytom, Digel, Lavard czy Pierre Cardin. Stylizację można 
dopełnić stylowym zegarkiem, dostępnym w salonach w Arkadii, 
takich jak Swiss czy Time Trend.

Co sprawi radość  
państwu młodym?
Elementy wyposażenia kuchni i ja-
dalni – zastawa stołowa, sztućce, 
kieliszki, naczynia do gotowania, 
obrusy i inne akcesoria to klasyczne prezenty weselne. To 
wszystko i więcej można znaleźć w Arkadii w salonach Duka 
i Home&You Taste. Państwo młodzi na pewno ucieszą się też 
z pościeli, akcesoriów łazienkowych czy ozdób, dostępnych 
w Zara Home, Miloo Home, Home&You, i Westwing.

Zawsze sprawdzi się również drobne urządzenie AGD – czajnik, 
toster, żelazko albo mikser. A może nowożeńcy chcieliby 
uwieczniać wspólne chwile? W takim wypadku sprzęt fotogra-
ficzny będzie strzałem w dziesiątkę. Wszelkie urządzenia 
elektroniczne można odnaleźć w arkadyjskim salonie Sa-

turn. Jeśli małżonkowie są fanami technologii i uwielbiają 
najnowsze smartfony, komputery czy tablety, to po prezent 
warto wybrać się do salonu iSpot, Samsung, Mi Store albo 
Komputronik.

Popularnym prezentem są też książki, filmy, płyty, a nawet 
gry planszowe, które zapewnią nowożeńcom godziny zabawy 
– szeroki wybór tego typu produktów oferuje salon Empik. 

Ciekawym pomysłem dla pary młodej, która ma już wszystkie 
przydatne urządzenia czy akcesoria, jest na pewno zaofero-
wanie im wyjątkowego doświadczenia. W Empiku można kupić 
bilety na koncerty i inne wydarzenia – jeśli ulubiony wo-
kalista albo zespół nowożeńców będzie niedługo występować 
w Polsce, bilety na koncert na pewno sprawią im wiele rado-
ści. Na stanowisku Prezent Marzeń z kolei można wykupić skok 
ze spadochronem, lot awionetką albo balonem, przejażdżkę 
Ferrari i wiele innych atrakcji, których nowożeńcy nigdy 
nie zapomną.

Zakupiony w Arkadii prezent można również zapakować na 
miejscu, na stanowisku Girlanda Snów.

Piękny bukiet, który będzie stanowił znakomity dodatek 
do prezentu, można zamówić w Arkadii w kwiaciarni Łodyga.

Nieograniczony wybór
Dla osób, które nadal nie wiedzą, na jaki prezent się zdecy-
dować, Arkadia ma znakomite rozwiązanie, które da nowożeńcom 
możliwość wybrania swojego własnego prezentu – jest to Karta 
Podarunkowa Arkadii. 

Karta Podarunkowa Arkadii to rodzaj przedpłaconej karty 
elektronicznej uznawanej we wszystkich sklepach w centrum, 
więc stanowi elegancki substytut koperty z pieniędzmi. Kartę 
można doładować dowolną kwotą od 30 zł aż do 4000 zł. Karta 
jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu. 

Żeby kupić Kartę Podarunkową Arkadii, wystarczy 
wybrać się do punktu informacyjnego, znajdują-
cego się w holu głównym. Można też dokonać zakupu 
z domu, korzystając ze strony internetowej arka-
dia.flex-e-card.pl/kup-karte-podarunkowa.Zakup 
karty oznacza natychmiastowe jej doładowanie na 
wybraną kwotę. Karta jest aktywna do 30 minut od 
momentu załadowania.

Stan konta można sprawdzić, korzystając z bezpłatnej in-
folinii dostępnej pod numerem telefonu 22 490 69 23 lub na 
stronie internetowej arkadia.flex-e-card.pl/sprawdz-saldo.

Nie tylko na wesela
Karata Podarunkowa znakomicie sprawdzi się również jako 
prezent na inne okazje – urodziny, imieniny, a może rocznicę 
ślubu, dla tych, którzy wesele mają już dawno za sobą. Brak 
możliwości wypłaty gotówki czyni Kartę bezpieczną, w szcze-
gólności gdy osobami obdarowywanymi są dzieci. 

NAJLEPSZE PREZENTY 
ZNAJDZIESZ W ARKADII

Lato to czas ślubów i wesel. Trzeba kupić nową sukienkę, torebkę, 
garnitur, i oczywiście prezent dla państwa młodych. Nierzadko jest 
to spore wyzwanie, ale w Arkadii każdy znajdzie coś, co ucieszy 
nowożeńców i pozwoli fantastycznie zaprezentować się na weselu.
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Wiemy, że jesteś kandydatką koalicji ruchów miejskich na prezydenta Warszawy 
i jeśli zasiądziesz na tym stołku, czeka cię trudne wyzwanie. Zakładam, że każdy, 
kto znalazłby się na twoim miejscu, miałby jakąś jedną rzecz, oczko w głowie, od 
którego by zaczął. Co będzie twoim początkiem?
Nie postrzegam prezydentury w Warszawie jako „stołka”, takie podejście jest 
znamienne w partiach politycznych, dla których Warszawa jest kolejną twierdzą do 
zdobycia, a ewentualne „łupy” w postaci miejsc w radach nadzorczych miejskich 
spółek zostaną rozdane najbardziej lojalnym partyjnym kolegom.   
Miasto to ogromna instytucja, którą trzeba przekierować na właściwy tor. Jeśli chodzi 
o spektakularne inwestycje, to nie ma możliwości ich realizowania w pierwszym roku 
rządzenia, bo prezydent realizuje budżet zaprojektowany przez poprzedników, może 
co najwyżej dokonywać korekt. Można natomiast zmieniać od samego początku 
procedury funkcjonowania urzędu miasta, na przykład wprowadzić podejście 
projektowe, czy zwiększyć nacisk na terminy realizacji zadań. Od samego początku 
można także narzucić nowe zasady w gospodarce zielenią, zasobem lokalowym, 
czy zarządzania ulicami. To rzeczy konieczne do wprowadzenia od zaraz. Należy 
powstrzymać masową wycinkę drzew na terenach miejskich, wymagać, aby 
dzielnice zarządzały swoim zasobem lokalowym zgodnie z przyjętymi strategiami, 
wprowadzić długofalowy cel stworzenia dobrych przestrzeni publicznych w każdej 
dzielnicy. To powinny być cele konkretne, mierzalne, osiągalne i rozliczalne, a więc 
dość precyzyjnie zdefiniowane.

Wiadomo, że miasto to potężny „byt”. Jak wyobrażasz sobie zarządzanie tak 
złożonym i dużym organizmem?
Tak potężną organizacją nie kieruje się jednoosobowo. Problemem obecnych władz 
jest brak koordynacji działań i właściwie odrębna polityka prowadzona przez 
wiceprezydentów. Każdy realizuje swoje własne cele, a mam wrażenie, że w urzędzie 
brakuje przywództwa, czyli osoby, która by je wszystkie spinała w jedną całość. 
Lekarstwem jest kolegialne zarządzanie i jasny kierunek, w którym cały zespół 
powinien podążać. Należy przyjąć zasadę konsensusu przy najważniejszych decyzjach 
i wspólnej odpowiedzialności za nie. Gdyby taka zasada obowiązywała, pewnie 
afera reprywatyzacyjna nie poszłaby tak daleko. Nie wszyscy członkowie zarządu 
miasta chcieliby te działania firmować. Do sprawnego zarządzania tak wielkim 

Ruszamy  
po Warszawę

Rozmawiam z Justyną 
Glusman, kandydatką 
ruchów miejskich na 
stanowisko prezydenta 
miasta stołecznego 
Warszawy

organizmem konieczne jest także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. Istnieje 
mnóstwo rozwiązań technologicznych, które usprawniają proces budżetowania 
i ułatwiają zarządzanie, dostarczając na bieżąco informacji o postępach w realizacji 
zadań i wydatkowaniu przyznanych środków. Mogą także z powodzeniem być 
wykorzystywane do informowania mieszkańców na temat procesów zachodzących 
w strukturach urzędu. Dziś nie wiemy, ile kosztuje utrzymanie konkretnej szkoły, 
czy jest dobra, bo dostaje więcej środków, czy też po prostu ma lepszego dyrektora? 
Przeciętny mieszkaniec nie otrzymuje informacji na temat tego, czy budżet – na 
przykład na utrzymanie zieleni – jest niższy niż rok wcześniej i dlatego w parkach 
jest więcej śmieci, czy też służby porządkowe gorzej sobie radzą ze sprzątaniem? 
To podstawowe informacje, które powinny być dostępne dla każdego mieszkańca. 
Publiczna wiedza o działaniach urzędu to także narzędzie kontroli społecznej, która 
sprawia, że urzędnicy działają sprawniej.

Czy masz jakiś pomysł na usprawnienie współpracy z dzielnicami?
Nie chciałabym, żeby rok wyborczy był rokiem cudów w dzielnicach oraz mieście. 
To co było niemożliwe przez trzy lata, w ostatnim roku nagle staje się możliwe, 
mamy wysyp inwestycji i przecinania wstęg. Należy wyposażyć burmistrzów dzielnic 
w większą odpowiedzialność i większą samodzielność, na przykład w przekazywaniu 
niewykorzystanych środków na inne zadania, ale równoważone koniecznością 
dążenia do osiągania określonych na poziomie miasta celów, przy zachowaniu 
ogólnomiejskich standardów, na przykład w odniesieniu do opieki nad zielenią, 
jakości usług opiekuńczych, itp.
Burmistrzowie powinni być oceniani nie tylko na podstawie wykonania budżetu, 
ale także realizacji zobowiązań. Każda dzielnica powinna przedstawiać publicznie 
co roku, wraz z projektem dzielnicowego budżetu, listę inwestycji, które zamierza 
zrealizować, mogą to być etapy, ponieważ nie każdą inwestycję można zrealizować 
w rok. To inwestycje uzgodnione w porozumieniu z radą dzielnicy. Burmistrz ma rolę 
wykonawczą, nie jest gwiazdą polityki lokalnej, ale powinien być odpowiedzialny 
właśnie za realizację tych zadań powierzonych przez radę dzielnicy. 

Mateusz Durlik
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A gdzie w tym miejscu znajdują się mieszkańcy? Wiemy dobrze, że aby „coś 
załatwić” w mieście, trzeba się strasznie za tym nachodzić. A to przecież 
mieszkańcy wybranych dzielnic wiedzą czego u nich brakuje. Na przykład: 
Żoliborz Południowy i problem z częstotliwością kursowania autobusu. 
Sprawa na pozór prosta, a mieszkańcy walczyli o zmiany miesiącami, 
bez skutku. Druga sprawa to remont ul. Rydygiera, poprzedni burmistrz 
Witold Sielewicz projekt skonsultował z deweloperami, a teraz od kilku lat 
nie możemy doczekać się jego zmiany i rozpoczęcia prac na ulicy, na której 
dochodzi to wypadków z udziałem pieszych. Nie pytam czy, ale jak planujesz 
to usprawnić.
Tak naprawdę tego typu problemy wynikają z problemów natury systemowej – 
jak to się często mówi „radni bezradni”, „burmistrz przywieziony w teczce” (choć 
to nie dotyczy wszystkich dzielnic). Takie sprawy, jak zbyt niska częstotliwość 
kursowania autobusu czy nieracjonalna trasa przejazdu, powinny być zgłaszane 
dzielnicowym radnym, którzy dalej powinni je pilotować. Rada dzielnicy ma 
nie tylko funkcję kontrolną, ale także powinna pełnić rolę łącznika między 
mieszkańcami a zarządem dzielnicy. Radni nie zawsze jednak interesują się 
postulatami mieszkańców, bo są bardziej zależni od osób postawionych wyżej 
w hierarchii partyjnej niż właśnie mieszkańców, a więc często mają tendencję do ich 
lekceważenia. W realizacji kariery nie przeszkodzi im tak bardzo niezadowolenie 
mieszkańców, jak niezadowolenie szefa lokalnych struktur partyjnych. To jest 
klucz do problemu słabej reakcji radnych i władz dzielnicowych na zgłaszane 
przez mieszkańców potrzeby. 
Rozwiązanie to głosowanie na radnych bezpartyjnych, z lokalnych komitetów, 
ludzi mieszkających po sąsiedzku z wyborcami, którym naprawdę zależy 
na poziomie życia w dzielnicy, bo to także poziom ich życia. Jeśli chodzi 
o nieoczekiwane inwestycje infrastrukturalne lub zaniechanie realizacji 
wyczekiwanych inwestycji, dobrze podziałać by mogło wprowadzenie obowiązku 
publikacji wykazu inwestycji przeznaczonych do realizacji w danym roku 
budżetowym i otwarta dyskusja nad tą listą. Podczas takiej debaty mieszkańcy 
mieliby możliwość pochwalić lub skrytykować poczynania zarządu. Dziś 
oczywiście mieszkańcy mają dostęp do dzielnicowego załącznika budżetowego, 
ale mało kto jest w stanie, chociażby z powodu braku czasu, wczytywać się 
w kilkusetstronicowe dokumenty. 
Oczywiście upublicznienie większej ilości informacji jest wyzwaniem, bo wiele 
projektów inwestycyjnych rodzi konflikty i jakąś grupę niezadowolonych. 
Niemniej, osoby na stanowiskach decyzyjnych muszą się z tym liczyć. Ostateczna 
odpowiedzialność spocznie zawsze na nich. Lepiej więc, aby byli to ludzie z wizją, 
którzy potrafią wytłumaczyć mieszkańcom racje stojące za podjętymi decyzjami. 
Skoro nie zmienimy tak łatwo systemu, warto szukać dobrych ludzi, którzy znajdą 
w obecnym przestrzeń do wdrażania pozytywnych zmian.

No i konsekwencja poprzedniego pytania, bardzo na czasie. Na Żoliborzu trwa 
właśnie debata o tym, gdzie podziać najmłodsze dzieci w kolejnym roku szkolno-
przedszkolnym. Jak pewnie słyszałaś, jesteśmy dzielnicą, w której 150 dzieci 
w wieku 3 lat trafi na zajęcia przedszkolne do… szkół. Jak, jako prezydent, jesteś 
w stanie temu zaradzić i czy w ogóle jest to możliwe?
Więcej placówek oświatowych i opiekuńczych, nie da się tego problemu inaczej 
rozwiązać. Trzeba przeanalizować istniejące zasoby dzielnicowe pod kątem 
możliwości ich przeznaczenia nawet na miniżłobki i dodatkowe przedszkola, a także 
ustanowić dzielnicowy priorytet. Budżet miejski na żłobki w 2018 r. był niższy niż 
w 2017, więc – jak widać – deklaracje o priorytetach rozmijają się z rzeczywistością. 
W przyszłym roku będą dostępne budynki po gimnazjach, opuszczone przez 
gimnazjalistów, które można przeznaczyć na inne funkcje oświatowe. Nie powinny 
służyć celom zarobkowym w dzielnicach, w których szkoły i przedszkola są 
przepełnione.

Przeznaczenie dodatkowych środków na placówki oświatowe to najbardziej 
oczywiste rozwiązanie, ale jak zastosować je w takim przypadku jak Żoliborz 
Południowy. Wkrótce rozpocznie się tu budowa nowego kompleksu przedszkolno-
szkolnego i już teraz wiadomo, że miejsc dla dzieci będzie za mało, a uchwalony 
niedawno plan miejscowy nie przewidział miejsca na inne placówki oświatowe 
w tym rejonie.   
Dzieci widnieją w statystykach urzędowych od momentu urodzenia, a więc już 6-7 
lat przed pójściem do szkoły wiadomo, jakie będzie zapotrzebowanie na miejsca 
w placówkach; w przedszkolach – 3 lata po urodzeniu. Trudno mi sobie wyobrazić 
sytuację, w której odpowiedzialny burmistrz pozwoli na budowę nowych osiedli bez 
refleksji nad tym, czy instytucje opieki i edukacyjne są w stanie zaoferować miejsca 
dzieciom, które w nich zamieszkają. Dziś problemy wynikają także z ciągłych 
reform oświatowych, które rozpoczęły się w momencie pójścia do przedszkola 
mojego najstarszego dziecka, czyli 8 lat temu, a które sprawiają, że sytuacja jest mało 
przewidywalna. Przedszkola pozbywają się 7-latków, za chwilę potrzebują tworzyć 
dla nich dodatkowe oddziały. Radni miejscy wiedzieli jednak, co czeka warszawskie 
dzieci, a mimo wszystko jednomyślnie, ci z PiS i PO, zagłosowali nad uchwałą o nowej 
sieci szkół. Mam nadzieję, że wiedzieli, nad czym głosują.
Natomiast wracając do sytuacji Żoliborza, adaptacja korytarza czy szatni na sale 
dla dzieci to sytuacja ewidentnie kryzysowa. Dzielnice powinny w końcu zacząć 
rzetelnie analizować zapotrzebowanie na miejsca w placówkach oświatowych 
i przejść od łatania dziur do racjonalnego zarządzania oświatą. Tymczasem, jak to 
zrobić, skoro burmistrz Żoliborza nie posiada nawet informacji o tym, jaka jest liczba 
dzieci w żoliborskich szkołach i ile z nich jest z sąsiedztwa, a ile spoza tzw. obwodu? 
Taką odpowiedź na zapytanie w tej sprawie ostatnio dostałam. Nie można niczym 
racjonalnie zarządzać, jeśli nie da się ocenić zastanej sytuacji, a bez danych się nie da.
Pieniędzy nigdy nie będzie za dużo, ale należy dokonać świadomego wyboru, czy 
ważniejsze są szkoły i przedszkola, czy na przykład budowa mostu Krasińskiego. 
Budżet nie jest z gumy, a więc żeby zapewnić wszystkim miejsca w przedszkolu 
czy szkole, trzeba być może z jakiejś inwestycji zrezygnować lub też sfinansować ją 
w inny sposób, nie bezpośrednio z budżetu. 
Na poziomie miasta należy przyjąć odpowiednie priorytety, na przykład zapewnienie 
wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach blisko domu i odpowiednie dla nich 
finansowanie. Dziś często publiczne deklaracje rozmijają się z faktycznym budżetem 
na dane zadanie. To się powinno zmienić.

W realizacji kariery 
nie przeszkodzi im tak 
bardzo niezadowolenie 
mieszkańców, jak 
niezadowolenie szefa 
lokalnych struktur 
partyjnych. To jest 
klucz do problemu 
słabej reakcji radnych 
i władz dzielnicowych 
na zgłaszane przez 
mieszkańców potrzeby

Dzielnice powinny 
w końcu zacząć 

rzetelnie analizować 
zapotrzebowanie na 

miejsca w placówkach 
oświatowych i przejść  

od łatania dziur  
do racjonalnego 

zarządzania oświatą
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WHITNEY

Anna Mallory

Religijna rodzina starała się ją, w swoim mniemaniu, chronić przed homoseksualną 
przyjaciółką, a prawdziwy zły dotyk pochodził z samej rodziny. Wyrwała się z czarne-
go getta, a następnie poślubiła mężczyznę, który nie mógł znieść jej sukcesu. Podpisa-
ła kontrakt na 100 milionów dolarów, a potem jej własny ojciec pozwał ją o tą kwotę. 
Zabierała córkę w trasy koncertowe, żeby mieć ją stale pod opieką. Później jej córka 
poszła w ślady matki i też zmarła z przedawkowania narkotyków. Miała ciekawy po-
mysł na nowy film: „Dawid i Batszeba - ja i Mel Gibson”, a jednocześnie szykowała się 
na śmierć. Biograficzny dokument autoryzowany przez rodzinę artystki pokazuje i bla-
ski i cienie jej życia.

Gwiazda muzyki olśniewa swoją urodą, scenicznym makijażem i bogatymi strojami. 
Najczęściej widzimy ją w jasnych światłach. Lata osiemdziesiąte były pełne splendoru. 
Muzykę przepełniał optymizm, co tworzy porywającą oprawę dla opowieści o wzlo-
cie i upadku.

Oglądamy archiwalne wywiady, koncerty, sesje studyjne, dawne audycje telewizyjne. 
Brak jedynie wypowiedzi wieloletniej bliskiej przyjaciółki artystki, Robyn Crawford. 
Widać ją na licznych zdjęciach i archiwalnych nagraniach, również wiele nagrań przed-
stawiających Whitney pochodzi od niej, jednak sama odmówiła wywiadu.

Poznajemy czarną wersję historii. Whitney zaczynała w chórze kościelnym, czym  
przypomina bohaterki nagrodzonego Oscarem dokumentu z 2013 roku „O krok od 
sławy”, z tą różnicą, że ona ten krok z powodzeniem wykonała. Również spojrzenie 
otoczenia artystki na film „Bodyguard”, w którym w 1992 roku wystąpiła, w zderzeniu 
ze światem mniejszości rasowej przywodzi na myśl dokument „Nie jestem twoim mu-
rzynem” z 2016 roku. Podobnie, tylko punkt widzenia czarnoskórych pozwala zrozu-
mieć, dlaczego spośród szalejących za nią mężczyzn wybrała powszechnie uważanego 
za prostaka Bobby’ego Browna.

Reżyserem filmu jest Kevin MacDonald, nagrodzony dotąd dwoma Oscarami: za do-
kument „Jeden dzień we wrześniu” i fabułę „Ostatni król Szkocji”. 

W rzeczywistości uganiał 
się za nią Robert de Niro. 

W nocnych koszmarach 
gonił ją diabeł.

Jednym z Twoich głównych kontrkandydatów będzie zapewne Jan Śpiewak i to 
z nim zawalczysz o głosy ludzi popierających społeczników. Jak oceniasz jego 
kandydaturę?
Moimi głównymi kontrkandydatami są panowie Trzaskowski i Jaki, tu chodzi 
o Warszawę dla mieszkańców, a nie partyjnych synekur. Jan Śpiewak nie został 
jeszcze ogłoszony kandydatem, więc ocena jego kandydowania jest przedwczesna.

Na koniec postaram się wprawić Cię nieco w zakłopotanie. Jeśli dojdzie do 
drugiej tury (w co osobiście nie wierzę, bo myślę, że wygrasz w cuglach ;) ) 
i znajdzie się w niej dwóch kandydatów, których media wskazują na faworytów, 
Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski, to kto będzie Twoim kandydatem i na ile 
możliwe jest zbudowanie z nim koalicji? Widzisz siebie w koalicji z którymś 
z tych Panów?
Jak będzie taka sytuacja, to się nad nią zastanowimy. Dopóki nie ma wyników 
wyborów w pierwszej turze, nic nie jest przesądzone. Może okazać się, że drugiej 
tury nie będzie, albo że znajdą się tam zupełnie inne osoby, niż się obecnie 
zakłada.
Natomiast faktem jest, że z jednej strony ludzie są zasmuceni, że polska polityka 
wygląda tak jak wygląda, a z drugiej media cały czas narzucają im tę samą POPiSową 
narrację. Tym razem mieszkańcy Warszawy mają wybór i ja nim jestem. 

Kilkanaście miesięcy temu Żoliborz stoczył zwycięską batalię o to, aby nie 
powstała przeprawa mostowa z trasą Krasińskiego, przecinająca i niszcząca 
Żoliborz. Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie? 
Realizacja projektu mostu jest nadal wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
z tym, że pierwsze wydatki na ten cel mają być realizowane w 2021 r. Ewentualna 
budowa mostu, a także jego przepustowość, powinny być wynikiem zarówno 
analiz transportowych, jak i konsultacji z mieszkańcami. Warszawa potrzebuje 
kompleksowej strategii rozwoju systemu transportu, która powinna być elementem 
strategii rozwoju miasta, powinna być powiązana ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Planowania Przestrzennego oraz właśnie Wieloletnią Prognozą 
Finansową. Ten ostatni dokument określa w długofalowej perspektywie, dla jakich 
inwestycji znajdzie się finansowanie w budżecie miasta. Wszystkie te dokumenty 
muszą być spójne, a każda duża inwestycja w nie wpisana. Tego typu decyzja 
powinna być poprzedzona konsultacjami i niezależnymi analizami, a także wynikać 
ze strategii rozwoju miasta. Generalnie skłaniam się ku budowie mostu, ale dla 
tramwajów, autobusów, rowerów i pieszych. 

r e k l a m a

18.07 Maraton filmowy – Sicario. Start o godzinie 19:00 
Zapraszamy na maraton filmowy dla widzów o mocnych nerwach. Na ekranie będzie można zobaczyć:
• SICARIO
• SICARIO 2: SOLDADO
Bilet normalny 30zł
Bilet z kartą widza 26zł

20.07 godzina 18:45, 
21.07 godzina 18:45, 
22.07 godzina 18:15
Pokazy przedpremierowe filmu ‘’Mamma Mia: Here We Go Again!’’
Sophie spotyka się na greckiej wyspie Kalokairi z przyjaciółkami swojej matki Donny, z Rosie  i Tanyą. Dziewczyna ogłasza im, że jest 
w ciąży i obawia się, że nie da rady sama wychować dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc, w czym wesprze ją mąż Donny, Sam 
oraz jej byli partnerzy: Harry i Bill. Wszyscy zaczynają opowiadać historię nastoletniej Donny, która została matką w młodym wieku 
i samodzielnie wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę oraz śpiewając w girls bandzie.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (lipiec 2018)

Rezerwacja i zakup  
biletów online  

www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,  

tel. 22 839 23 65

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.

Generalnie skłaniam 
się ku budowie mostu, 
ale dla tramwajów, 
autobusów, rowerów 
i pieszych.
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Za brak ważnego dokumentu po-
twierdzającego posiadanie obowiązko-
wej polisy ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej kierowcy pojazdu, 
jak i za brak dowodu rejestracyjne-
go tego pojazdu, możemy narazić się 
na odpowiedzialność karną. Czyn 
taki traktowany jest jako wykroczenie 
na mocy art. 95 Kodeksu wykroczeń. 
W najbliższym czasie ta rzeczywistość 
jednak ulegnie zmianie. 4 czerwca tego 
roku weszła bowiem w życie zmiana 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, któ-
ra wprowadziła zwolnienie kierowcy 
pojazdu mechanicznego od obowiązku 
posiadania przy sobie i okazywania na 
żądanie uprawnionych organów wspo-
mnianych powyżej dokumentów. 

Trzeba jednak pamiętać, że mimo iż 
powyższa nowelizacja obowiązuje już 
od około miesiąca, faktycznie zwol-
nienie z obowiązku posiadania wska-
zanych powyżej dokumentów jesz-
cze nie nastąpiło. Wynika to z tego, że 
ustawodawca uzależnił wprowadzenie 
tak oczekiwanego przez wielu zwolnie-
nia od wdrożenia rozwiązań technicz-
nych umożliwiających przekazywa-
nie informacji do centralnej ewidencji 
pojazdów. Ustawa zmieniająca Prawo 
o ruchu drogowym nałożyła na mini-
stra właściwego do spraw informaty-
zacji obowiązek ogłoszenia o terminie 
wdrożenia właściwych rozwiązań tech-
nicznych i nakazała publikację tego 
ogłoszenia we właściwym dzienni-
ku urzędowym na co najmniej 3 mie-
siące wcześniej. Stosowny komunikat 

ogłoszony został dopiero 29 czerwca 
tego roku i wskazał, że wspomnia-
ne rozwiązania techniczne zo-
staną wdrożone właśnie od 
1 października 2018 roku, 
co oznacza, że od tego 
dnia możemy śmiało ru-
szać w drogę bez doku-
mentu polisy i bez dowodu 
rejestracyjnego, bowiem 
podczas kontroli służby sa-
modzielnie sprawdzą dane 
właściciela pojazdu i fakt posia-
dania ubezpieczenia w elektronicznej 
bazie danych (obowiązek posiadania 
polisy OC nadal funkcjonuje). Powyż-
sze rozwiązania nie eliminują jednak 
całkowicie z obrotu dowodu rejestra-
cyjnego. Od października nadal będzie 
on dokumentem niezbędnym przy za-
łatwianiu formalności w Stacjach Kon-
troli Pojazdów, przy sprzedaży czy 
podczas wyjazdu zagranicznego. 

Jak to jednak w Polsce bywa, nie każ-
dy będzie mógł skorzystać z wprowa-
dzonego zwolnienia. Nie zostało ono 
rozciągnięte m.in. na kierowców sa-
mochodów zarejestrowanych poza 
granicami RP. Jeżeli więc prowadzisz 
samochód zarejestrowany za granicą, 
podczas kontroli musisz posiadać (a 
na wezwanie organu okazać) zarów-
no dowód rejestracyjny pojazdu, jak 
i dokument potwierdzający posiadanie 
odpowiedniego ubezpieczenia. 

Warto też pamiętać, że zwolnienie 
wprowadzone wspomnianą powyżej 
nowelizacją nie zostało rozciągnięte na 

dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień do kierowania pojazdem. 
Po 1 października 2018 roku nadal zo-
bowiązani będziemy posiadać i okazać 
na wezwanie właściwego organu nasze 
prawo jazdy, a uchybienie temu obo-
wiązkowi dalej sankcjonowane będzie 
przez prawo. 

Ciekawostką może być to, że wspo-
mniana powyżej nowelizacja zmienia 
również zasady zatrzymywania i do-
konywania zwrotu wcześniej już za-
trzymanego prawa jazdy. Dziś doku-
ment zatrzymywany jest fizycznie. Od 
1 października nastąpi to wirtualnie – 
poprzez odnotowanie jego zatrzyma-
nia we właściwym systemie informa-
tycznym. Podobnie będzie następował 
zwrot wcześniej zatrzymanego doku-
mentu. Nastąpi to przez wymazanie 
informacji o jego zatrzymaniu z elek-
tronicznej bazy danych. 

Już jesienią bez 
dowodu i polisy

Małgorzata Buczkowska
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W poprzednim numerze przybliżyliśmy Państwu 
kwestię wyboru roweru. Teraz czas, by rower zabrać 
ze sobą na wakacje. Producenci dostarczają nam 
wielu rozwiązań w postaci bagażników, toreb, wa-
lizek, co zdecydowanie ułatwia podróżowanie z ro-
werem. Zostaje tylko kwestia dobrania odpowied-
niego rozwiązania pod liczbę rowerów czy model 
auta. Zapraszamy na krótki przegląd. 

Najpopularniejszym środkiem przewożenia roweru są bagaż-
niki samochodowe. Pozwalają one na transport nawet kilku ro-
werów. Wybór jednak nie jest prosty, ponieważ na rynku jest 
wiele modeli i rodzajów bagażników (dachowe, na tylną klapę 
bagażnika samochodu, na hak).
Przed wyborem rodzaju należy sprawdzić, czy dane rozwiąza-
nie będzie pasować będzie do naszego samochodu.

Bagażniki dachowe 
Swego czasu najbardziej popularne bagażniki, montowane na 
dachu samochodu. Rower montowany jest na specjalne ramię 
bagażnika, a jego koła znajdują się w rynience, do której przy-
pinamy je paskami dołączonymi do bagażnika. Bagażnik na 
dach pozwala nam, w zależności od modelu, na montaż 3-4 
rowerów, jednakże powoduje to opory powietrza i ogranicza 
prędkość, z jaką możemy podróżować.
Plusem jest łatwość mocowania samego roweru, nie trzeba de-
montować jego kół. Oprócz założenia bagażnika, musimy jed-
nak jeszcze podnieść i umieścić na dachu rower, co może dla 
niektórych stanowić problem, zwłaszcza gdy posiadamy wyso-
kie auto. Należy też pamiętać, że z rowerami na dachu nie wje-
dziemy na parking podziemny.

Bagażniki na tylną klapę 
Są one relatywnie prostsze do założenia, choćby ze względu na 
wysokość montażu. To główny plus, ale maksymalnie przyjmie 
3 rowery. Na początku wydawało się też, że opory powietrza 
będą mniejsze, ale nie potwierdziło się to w testach.  Plusem 
jest łatwość montażu samego roweru. Z takim bagażnikiem nie 
martwimy się o wjazd na parking podziemny. Minusem jest 
utrudniony dostęp do bagażnika samochodu po założeniu ro-
werów. 

Bagażniki na hak
Koncepcja mocowania jest taka jak w bagażnikach na tylną 
klapę, ale pozwala na montaż większej liczby rowerów. Ba-
gażnik na hak jest bardziej stabilny. Tak samo jak w przypad-
ku bagażników na tylna klapę, nie trzeba się martwić o wy-
sokość pojazdu. Należy pamiętać o zamontowaniu trzeciej 
tablicy rejestracyjnej, którą możemy obecnie wyrobić w urzę-
dzie (koszt około 40 zł). 

Bagażnik na przyssawki
Jest to dość nowe, ale ciekawe rozwiązanie, które pozwala nam 
na montaż roweru niemalże w dowolnym miejscu na samo-
chodzie, czy to na dachu, czy klapie bagażnika. Jest to rozwią-
zanie dość jeszcze drogie, jednakże pasuje do każdego modelu 
samochodu, co jest na pewno dużym plusem. Same przyssaw-
ki są dość mocne i producenci zapewniają, że rower jest bez-
pieczny podczas jazdy. 

Torby na rower
Jeśli podróżujemy samotnie lub we dwójkę, możemy rowe-
ry zmieścić w aucie. Wystarczy złożyć tylne siedzenia, zde-
montować koła i bez problemu zmieścimy nawet dwa rowe-
ry. Umieszczone w odpowiednich pokrowcach, nie dość, że 
nie ulegną uszkodzeniu, to nie zabrudzą wnętrza samocho-
du. Plusem jest cena rozwiązania i dopasowanie do więk-
szości pojazdów. Minusem jest na pewno ograniczona ilość 
miejsca w samochodzie.

Walizki na rower
Co z rowerem, gdy podróżujemy samolotem? Oczywiście tu 
także producenci myślą o fanach dwóch kółek. Plusem takiej 
walizki jest bezpieczeństwo przewożonego roweru. Minusem 
mogą być waga i gabaryty samej walizki, oraz cena, ale czego 
nie robi się dla swojej maszyny.

Obecnie kwestia przewożenia roweru nie jest sprawą proble-
matyczną, niezależnie od tego, czy podróżujemy małym czy 
dużym samochodem, a nawet samolotem. Na rynku znajdzie-
my rozwiązania idealne dla każdego, a jedyne, co może nas 
ograniczać, to budżet. 

Porad udziela zespół z:
Skleprowerowy.pl, Nowy Żoliborz 

ul. Rydygiera 8 (róg Anny German)

Wyjazd z rowerem, 
czyli jak przewieźć rower?
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Dawnych zabaw czar

Anna Szymańska

- Babciu, a jaką miałaś komórkę jak by-
łaś mała?

- Hmm, była na podwórku ‒ taka drew-
niana. Mój tata trzymał w niej narzędzia.

- Baaabciu, ale ja mówię o telefonie!
- Długo nie mieliśmy telefonu. Założyli 

nam w domu telefon, gdy miałam 13 lat.
- Jak to w domu? To nie miałaś własne-

go? To jak rozmawiałaś z kolegami?
- Wychodziłam na podwórko i patrzy-

łam, kto jest. Jeśli koleżanek nie było, to 
stawałam pod oknem którejś z nich i wo-
łałam. Ale mieliśmy kilka stałych miejsc 
zabaw, więc zawsze była szansa kogoś spo-
tkać – przy trzepaku, na górce, na placu 
zabaw...

- A w co się bawiliście?
- Ja bardzo lubiłam grać w gumę, skakać 

na skakance czy robić widoczki, a chłop-
cy woleli urządzać kapslowe wyścigi, grać 
w meduzę, dwa ognie, zbijaka... Często 
też bawiliśmy się w chowanego, hali-halo, 
przeskakiwaliśmy przez piłkę odbijaną od 
ściany.

- Ojej, a co to za zabawy? Teraz nikt się 
w to nie bawi! Są fajne gry komputerowe.

- Za moich czasów nie było komputerów, 
czas spędzaliśmy głównie na powietrzu. 

Rozmowy współczesnych wnuczków 
z babcią czy dziadkiem są jak historycz-
ne opowieści. Przecież 40‒50 lat temu nie 
było tylu zwyczajnych dla współczesnych 
dzieci rzeczy. Ale czy postęp technolo-
giczny dobrze wpływa na rozwój naszych 
pociech? W pewnych dziedzinach tak, 
zaś w innych, odpowiedź musi brzmieć 
„nie”. 

„Kiedyś nie było ADHD czy innych ta-
kich, a teraz co drugie dziecko je ma!” – 
czy napewno nie było nadpobudliwych 

dzieci? Były, nie znano tylko kryteriów, 
według których obecnie diagnozuje się 
różnego rodzaju zaburzenia zachowania. 
Jak sobie radzono? Sposobów było wie-
le, ale i okazji do rozładowania nadpobu-
dliwości też było sporo. Podwórka, skwe-
ry, boiska czy łąki pełne były dzieciaków. 
W domu siedziały tylko chore albo te, 
które „miały karę”.

Można powiedzieć, że ówczesne zaba-
wy na świeżym powietrzu były trenin-
giem umiejętności społecznych (TUS) 
połączonym ze swoistą terapią integracji 
sensorycznej (SI). Wychodziło się na po-
dwórko i... rozpoczynało się uspołecznie-
nie, połączone z rozładowaniem energii.  

Na podwórkach działały różne grupy 
i grupki. Trzeba więc było do którejś do-
łączyć. Mało kto mógł ot tak przyłączyć 
się do każdej z nich. I tak, w naturalny 
sposób uczyło się proszenia, przekony-
wania, prezentowania siebie. Uczyło się 
przełamywania nieśmiałości.

Plac zabaw – istny naturalny „gabi-
net” SI i TUS. Bawiąc się w piaskowni-
cy, dzieci uczyły się otwartości na innych, 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
uczyły się dzielić zabawkami i współ-
pracować w grupie. Ćwiczyły i rozwija-
ły zmysł dotyku poprzez zabawy w su-
chym i mokrym piasku. Ćwiczyły małą 
i dużą motorykę, robiąc babki z piasku, 
kopiąc łopatką czy rękoma doły, budu-
jąc zamki. Rozwijała się też wyobraźnia 
i kreatywność. Piasek, łopatka i foremki 
stawały się rekwizytami do zabaw mani-
pulacyjnych, konstrukcyjnych oraz sym-
bolicznych. Wykorzystywano patyki, ka-
myki, listki, trawy, piórka – ozdabiały 
one „wypieki” i „stół”, stawały się walu-
tą w piaskownicowym sklepiku. Na pia-

sku powstawały obrazy, z piasku gotowa-
no zupę, pieczono ciasto, robiono kawę.

Zwykle przy piaskownicy była zjeżdżal-
nia. To kolejna wspaniała i wszechstron-
na baza ćwiczeń. Tu trzeba zaplanować 
ruch, ocenić ryzyko, balansować ciałem. 
Dzięki temu popularnemu elementowi 
placu zabaw rozwija się równowaga i ko-
ordynacja ruchowa. Dzieci uczą się też 
bezpiecznego upadania. A społecznie? 
Uczą się cierpliwości, czekania na swoją 
kolej, przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa i ponoszenia konsekwencji.

A jaki jest pożytek z huśtawki czy karu-
zeli? Całkiem spory – rozwija się zmysł 
równowagi i koordynacja ruchowa, roz-
wija się układ nerwowy, a równomierny 
ruch huśtawki powoduje uspokojenie. 
Dziecko poznaje swoją siłę i uczy się jej 
odpowiednio używać. 

Dzieci lubią się wspinać, a cóż się do 
tego lepiej nada niż różnego typu dra-
binki, trzepak, czy „małpie gaje” i „pa-
jąki”. Muszą tu współpacować ze sobą 
wszystkie części ciała, wyrabia się więc 
koordynacja ruchowa i zmysł równowa-
gi. Dziecko musi planować każdy ruch, 
oceniać ryzyko, rozwija się koordynacja 
oko-ręka i oko-noga, dziecko uczy się 
oceniać odległości. Część ćwiczeń wy-
maga wiszenia, więc wyrabiają się mię-
śnie rąk, ramion, prostuje się kręgosłup. 
Dziecko nabiera pewności siebie, pod-
nosi się jego samoocena, a także – dzię-
ki pokazaniu umiejętności – jego pozy-
cja w grupie.

Wiele powszechnych dawniej zabaw 
nie wymagało żadnych sprzętów, albo 
były to przedmioty ogólnie dostępne na 
podwórku czy wśród dzieci. Czy one 
również wpływały na rozwój? Oczy-
wiście! Opiszę kilka z tych, które warto 
włączyć do repertuaru działań współcze-
snych dzieci.

- „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy” 
– zabawa nie wymaga przedmiotów. 
Dziecko A staje tyłem do grupy, woła 
„Raz dwa trzy...” itd., w tym czasie gru-
pa biegnie w jego stronę, ale tylko wtedy, 
gdy jest ono odwrócone. Kiedy dziecko 
odwraca się, wtedy grupa zamiera i trwa 
w bezruchu aż do kolejnego odwrócenia 
się dziecka A. Kto się poruszy, ten odpa-
da z gry. Ćwiczenie szybkości, równowa-
gi, cierpliwości.

- Chowanego – gra bez sprzętów na 
terenie, na którym można się chować. 
Dziecko C staje przy murku/drzewie/
ścianie, zasłania oczy i liczy do 20/30/100, 
w tym czasie reszta się chowa.  Następ-
nie C woła „szukam” i zaczyna przeszu-
kiwać teren. „Zaklepuje” kolejne zauwa-
żone dziecko, podając miejsce, np.: „Raz 
dwa trzy Ola za drzewem”. Dzieci mogą 
się same „zaklepywać”, jeśli dobiegną do 
miejsca, w którym odliczał C. Rozwój re-
fleksu, szybkości, cierpliwości.

- Gra w klasy – wystarczy kawałek kre-
dy (albo patyk), którym rysuje się na 
chodniku/asfalcie (albo ziemi) kształt 
„chłopka”; rzuca się kamykiem na kolej-
ne pola i skacze na jednej nodze, czasami 
na dwóch, zabiera kamyk, jeśli podeprze 
się drugą nogą lub kamień upadnie poza 
chłopkiem, to odpada się z gry. Ćwicze-
nie równowagi, skoczności, koordynacji, 
balansowania ciałem.

- Gra w gumę – potrzeba 4-5 m gumki 
szerokości ok. 1-2 cm. Dwie osoby stają 
w gumie, rozciągając ją, a trzecia osoba 
przeskakuje, wskakuje, wyskakuje, na-
skakuje na gumę. Ćwiczenie skoczności, 
koordynacji, równowagi.

-  Skakanka – wystarczy kawałek linki 
ze supłami. Można skakać pojedynczo 
– jak bokserzy na treningu. Można też 
skakać grupowo, tzw. „szczur”, gdy jed-
no dziecko kręci skakanką, a reszta – sto-
jąc w kole – przeskakuje; kto się zaplą-
cze, ten odpada. Ćwiczenie koordynacji, 
skoczności, refleksu, przegrywania i wy-
grywania...

- Ciuciubabka – wystarczy apaszka, sza-
lik. Dziecku B zawiązuje się oczy. Kilka 
razy kręci się B. Reszta dzieci rozbiega się, 
nawołuje, czasami dotyka B, a B ma za 

zadanie złapać któreś z dzieci. Gdy złapie, 
to złapane dziecko staje się ciuciubabką. 
Wyrabia się refleks, zmysł słuchu, cierpli-
wość, wytrwałość w dążeniu do celu...

- Gra w kolory – potrzebna piłka. Pro-
wadzący rzuca piłkę do kolejnych uczest-
ników, wypowiadając równocześne na-
zwę koloru. Można złapać piłkę na każdą 
barwę, poza czarnym i białym. Nauka 
nazw kolorów, koordynacja wzrokowo-
-słuchowa, koordynacja oko-ręka, refleks.

- Gra „wyścigi” – potrzebne kapsle ob-
ciążone plasteliną i ew. ozdobione fla-
gami. Kredą na chodniku/asfalcie lub 
patykiem na ziemi rysuje się tor z za-
krętami, różnej szerokości, zaznacza się 
start i metę. Zawodnicy pstrykają na 
zmianę w swoje kapsle, przeprowadzając 
je przez tor. Wypadnięcie kapsla poza tor 
jest „karane” cofnięciem ruchu. Rozwój 
motoryki, cierpliwości, precyzji, zdrowej 
rywalizacji, trzymania się zasad, prze-
grywania i wygrywania.

Ważny jest czas spędzany z rodziną, 
ale równie ważne jest spędzanie cza-
su z rówieśnikami. Wakacje to świetny 
czas na zainicjowanie i rozwijanie rela-
cji społecznych. Warto wrócić do daw-
nych, czasami zapomnianych zabaw, 
oderwać dzieci od telewizji, gier i In-
ternetu, od nowa nauczyć, że na powie-
trzu fajnie jest się bawić w mniejszych 
czy większych grupkach. Zabawy z ró-
wieśnikami uczą współpracy i rywali-
zacji, ustalania i przestrzegania zasad. 
Dajmy dzieciom szansę samodzielnego 
rozwiązywania konfliktów, bez wtrąca-
nia się – niech popróbują się w rywali-
zacjach słownych i fizycznych (oczywi-
ście w granicach bezpieczeństwa). Niech 
rozwijają swoją komunikację społeczną. 
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Wiesław Śliwiński 
Doradca Klienta
www.doradcy-energetyczni.eu
www.fb.com/projekt.doradcy.energetyczni/

To skąd mamy prąd…?
No właśnie. Rachunki często są wysokie, a my nawet nie wiemy dlaczego i gdzie trafia-

ją nasze opłaty. Kilka lat temu postanowiłem rzucić rękawicę gigantom tego rynku, by 
odpowiedzieć na potrzeby klientów i przyzwyczaić ich do tego, że energia elektryczna 
może być tańsza.

Dystrybutor energii a sprzedawca energii – co za różnica?
Otóż znaczna. Dystrybutor energii to firma, która „z urzędu” odpowiada za wszystko 

związane z siecią elektroenergetyczną. Za naprawy, konserwacje, itd… Nie mamy moż-
liwości zmiany dystrybutora energii. Najważniejsze jest to, że to właśnie dystrybutor wy-
syła pogotowie energetyczne i od niego przychodzi inkasent.

Sprzedawcą energii elektrycznej są natomiast firmy, które zazwyczaj wyłącznie sprze-
dają energię – własną lub odkupioną od producenta energii na Towarowej Giełdzie 
Energii. Konsumenci i firmy mogą wybrać sprzedawcę prądu, któremu pozwolenie na 
działalność wydaje Urząd Regulacji Energetyki. A koncesjonowanych sprzedawców 
energii elektrycznej mamy już w Polsce ponad 400! To, co ich odróżnia między sobą, to 
przede wszystkim oferta, czyli różne taryfy i cena za 1 kilowatogodzinę (1kWh). Poza 
tym ważne są także różnorodne opłaty handlowe, a dla klientów indywidualnych także 
opłaty dodatkowe. Ten temat szerzej opisałem na swoim blogu, serdecznie zapraszam!

Co wiąże się ze zmianą dostawcy prądu?
Nic, bo jak już mówiłem, raczej nie możemy zmienić dostawcy prądu… chyba, że 

mówimy o zmianie sprzedawcy prądu! Różnica jest naprawdę przeogromna. Zmiana 
sprzedawcy oznacza zmianę na firmę, która po prostu ma lepszą ofertę i ceny. Wygląda 
to bardzo podobnie do rynku operatorów telefonów komórkowych.

Warto także obalić pewien mit. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie oznacza, 
że na kilka dni stracimy prąd w gniazdkach i cofniemy się do średniowiecza. Zmiana jest 
czysto formalna, na papierze i fakturach. Prąd płynie i płynąć będzie! Znów pojawia się 
analogia do operatorów sieci komórkowych – przenosimy numer, i ten numer zostaje, 
zmienia się jedynie logo na wyświetlaczu… i nasz rachunek.

Czyli zmiana sprzedawcy niesie głównie finansowe korzyści?
Otóż to. Dobra oferta, przygotowana przez kompetentnego doradcę optymalizuje 

wszystkie aspekty faktury, a nie tylko stawkę za energię czynną i opłatę handlową, a tak-
że koszty często pomijanej dystrybucji energii elektrycznej, które są dodatkową korzy-
ścią dla klientów biznesowych.  Klient indywidualny, po skorzystaniu z mojej oferty, 
może mieć np. jeden miesiąc prądu w roku gratis. To wszystko kwestia odpowiedniego 
dobrania stawek za energię czynną i opłaty handlowej.

Krótko mówiąc, dobry doradca to klucz.
Jak najbardziej. A z tym jest nieraz kłopot… Ogólny poziom wiedzy handlowców, nie 

bójmy się tego powiedzieć, pozostawia wiele do życzenia. Rotacja na stanowiskach jest 

wielka, często są to pracownicy z „łapanki”, którzy często szybko uciekają po miesią-
cu czy dwóch. Więc szkolenia kuleją, a w efekcie także wiedza. Miałem okazję spotkać 
się z różnymi handlowcami u klienta i zdarzało się, że Lem czy Sapkowski to przy nich 
stażyści gatunku fantastyki. Oczywiście, to nie reguła, ale zauważyłem, że braki na tym 
polu są znaczne.

Zakładając, że znajdziemy odpowiedniego doradcę – jak przebiega zmiana sprze-
dawcy energii?

To całkiem proste. Klient indywidualny podpisuje umowę na energię elektryczną, peł-
nomocnictwo do zmiany sprzedawcy i kilka innych dokumentów, w tym OWU i regu-
lamin oferty. Nowy sprzedawca wypowiada umowę aktualnemu, zawiązuje nową umo-
wę dystrybucyjną w imieniu klienta, rezerwuje odpowiednią ilość energii dla klienta 
i czeka aż się zacznie fizyczna sprzedaż. Cała zmiana odbywa się na papierze, przy jed-
nym biurku.

Czy ze zmianą sprzedawcy wiążą się dodatkowe koszty? Tego zazwyczaj się wła-
śnie boimy.

Zazwyczaj nie, ale „zazwyczaj” to słowo klucz! Jeśli podpisana została umowa ter-
minowa, należy odczekać, aż wygaśnie, w przeciwnym wypadku wchodzą w grę 
kary za wcześniejsze zerwanie umowy. Większość mieszkańców Warszawy ma 
umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, więc wypowiadając umowę teraz, 
w lipcu, faktyczna sprzedaż w nowej taryfie – i nowe, niższe rachunki – zacznie się 
dopiero we wrześniu. Umowy odbiorców biznesowych zazwyczaj są obramowa-
ne trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, choć większość z nich już zmieniła 
sprzedawcę i zaczęła oszczędzać. Wiadomo, zdarzają się tacy, którzy od lat płacą te 
same stawki… Ale to też wina strachu przed zmianami i mnóstwa mitów, którymi 
obrósł ten temat.

Najważniejszy jest fakt, że nowa umowa wchodzi w życie w dniu podpisania, ale „fi-
zyczna” sprzedaż rozpoczyna się dopiero, gdy poprzednia umowa wygaśnie.  Dlatego 
warto ją podpisać sporo wcześniej, bo dzięki temu można zablokować stawki energii.

Jak to, „zablokować stawki energii”?
Ceny energii wzrastają z roku na rok, większymi lub mniejszymi skokami, ale ten-

dencja jest stała. Obecna sytuacja na giełdzie energii jest dość niestabilna. Od począt-
ku października 2017 roku ceny energii ruszyły ostro w górę. Klienci biznesowi, których 
umowy wygasają w grudniu 2018 r. mogą się boleśnie zdziwić nowymi stawkami na 
umowach. Przykład z życia: już w zeszłym roku kontaktowałem się z firmami w tej kwe-
stii, ale zostałem zbyty, ponieważ umowy miały ważność jeszcze przez rok… A dzisiaj 
ci sami klienci dzwonią do mnie z pytaniem, czy możemy podpisać umowę po tamtych 
stawkach. W większości przypadków – nie ma takiej możliwości. Dla firm, które zuży-
wają mnóstwo energii, to naprawdę duża zmiana. Przykładowo, mam klienta, który zu-
żywa ok. 30 000 kWh miesięcznie, różnica w stawkach między starą umową a nowymi 
stawkami w roku 2019 może wynieść ponad 1000 zł miesięcznie.

I na koniec – czy klient będzie dostawał 2 rachunki? Ten temat też jest często nie-
jasny.

W segmencie biznesowym zmiana z faktury kompleksowej na dwie faktury przynosi 
duże oszczędności. Jedna faktura więcej raczej nie robi różnicy księgowości, a w portfelu 
zmianę da się odczuć. Klient indywidualny może nadal otrzymywać jedną fakturę kom-
pleksową, to wszystko zależy od oferty sprzedawcy. Główną kwestią jest refakturowanie 
usług dystrybucji energii elektrycznej, a nie każdy sprzedawca chce to robić, ze względu 
na różną wypłacalność klientów.

W swojej ofercie dla klientów indywidualnych mam opcję umowy kompleksowej, 
w której oprócz stawek, numeru konta i nazwy firmy, której będziemy płacić za prąd, 
w zasadzie nie zmienia się nic. Forma identyczna, a rachunek mniejszy. I o to właśnie 
chodzi.

Energia elektryczna  
– w świecie Internetu, 
lamp i komputerów 
to absolutna esencja 
życia, bez której po 
prostu nie wyobrażamy 
sobie normalnego 
funkcjonowania.

Zmiana sprzedawcy 
prądu, fakty i mity



W ramach represji po powstaniu listopadowym władze carskie postanowiły prze-
kształcić koszary w twierdzę. Zaczęła powstawać Cytadela Aleksandrowska. Wraz 
z rozbudową Cytadeli skończyła się piękna historia Faworów.

Wywłaszczono tereny wokół koszar, wyburzono zabudowę, wycięto drzewa. Wokół 
twierdzy zbudowano pierścień fortów zewnętrznych i wytyczono esplanadę, gdzie 
zakazano wznoszenia trwałej zabudowy. 

Na terenie Cytadeli pozostały zabudowania wzniesione przez pijarów, między inny-
mi wspomniany wyżej letni pałacyk. Po przeniesieniu konwiktu w roku 1831 na Za-
kroczymską, w 1832 roku włączony został w obszar Cytadeli jako budynek biurowy 
i mieszkalny. I przetrwał do dziś, oczywiście ze zmienioną funkcją. W okresie mię-
dzywojennym urządzono tu kasyno 21. pp „Dzieci Warszawy”, a po II wojnie Klub 
Wojsk Lądowych. 

Cytadela na zawsze zmieniła oblicze Żoliborza. Po wycofaniu się Rosjan forty prze-
jęło Wojsko Polskie i teren pozostał strefą militarną.

Obecnie istnienie Faworów upamiętniają tylko wspomniana na początku kawiarnia 
oraz uliczka na terenie Cytadeli i kilka prywatnych willi w rejonie ulicy Kaniowskiej. 

A wśród kilku zachowanych budynków – ów dawny letni pałacyk konwiktu pija-
rów, do którego jednak zwykli obywatele nie mają dostępu.

Fawory. Od pięknego 
brzegu po kryminał

Liliana Kołłątaj

Ta bliższa historia to Bar „Fawory”. Na szczęście kawiarnia przejęła tylko nazwę, 
a nie asortyment kulinarny i klientelę. Nawet lokalizacja jest inna. I chyba dobrze, bo 
kiepsko byłoby, gdyby nowy lokal od razu źle się kojarzył.

Starsi mieszkańcy Żoliborza mają zapewne jeszcze w pamięci ów słynny, a raczej 
sławetny przybytek. Bar mieścił się przy zbiegu Mickiewicza i Mierosławskiego, tuż 
obok Parku Żeromskiego. W czasach funkcjonowania baru, zarówno do lokalu, jak 
i do sąsiedniego parku, strach było wejść. „Fawory” miały opinię mordowni i nie bez 
powodu, bo niejedna krwawa bijatyka miała tam miejsce.

Bar swą nazwą sięgał do wieku XVII, kiedy to na terenach wsi Polków (lub Polików) 
– bo o Żoliborzu wówczas jeszcze się nie mówiło – istniał folwark należący do szpi-
tala św. Ducha panien marcinkanek. Folwark miał całkiem spore rozmiary, bo roz-
ciągał się na północ od Nowego Miasta, między rzekami Drną i Bełczącą, od Wisły 
aż po wieś Powązki. Powstał dzięki kolejnym nadaniom książęcym, stąd (od łaciń-
skiego słowa favor - „łaska” lub „przychylność”) pochodziła zapewne jego nazwa. Do 
folwarku należały młyny, stawy rybne, browar, cegielnia, hodowla, ogrody warzyw-
ne i sady owocowe.

W 1725 r. na terenie przylegającym do Wisły, wydzierżawionym od szpitala, rozpo-
częto budowę koszar królewskiej Gwardii Pieszej Koronnej. Wytyczono prowadzącą 
do nich reprezentacyjną aleję Gwardii. 

W połowie XVIII wieku dawny folwark Fawory rozparcelowano, a wytyczone 
działki wydzierżawiono bogatym mieszczanom, kupcom, bankierom i szlachcie. 
Powstały tu letnie rezydencje, dworki i pałacyki otoczone pięknymi ogrodami. 
Otoczenie było tak malownicze, że zakon pijarów, prowadzący Collegium No-
bilium przy Miodowej, postanowił tu usytuować rezydencję swojego konwiktu, 
z przeznaczeniem dla uczącej się w kolegium młodzieży na miejsce dla wypo-
czynku i rozrywki.

Około roku 1760 na rozległej działce powstał ogród owocowy z letnim pałacem.
Od urokliwego położenia pojawiła się nazwa Joli Bord, czyli Piękny Brzeg. Począt-

kowo – zgodnie z panującą wówczas wśród arystokracji modą na język francuski – 
używano tej obcobrzmiącej nazwy, jednak szybko uległa ona spolszczeniu na „Żoli-
borz” i przyjęła się dla określenia całej okolicy.

Fawory rozwijały się i stawały się bogatą dzielnicą, modną ze względu na swe ele-
ganckie ogrody. 

W 1770 roku część Faworów została otoczona Wałami Lubomirskiego, w których 
powstały później Rogatki Marymonckie, zaprojektowane przez Jakuba Kubickiego. 
Początkowo znajdowały się w rejonie obecnych ulic Czarnieckiego, Hauke-Bosaka, 
Śmiałej, później przeniesiono je dalej na północny zachód.

Z czasem Koszary Gwardii Koronnej, sąsiadujące z Faworami, zostały zajęte przez 
wojsko rosyjskie i zmieniły nazwę na Aleksandrowskie, od imienia panującego 
cara.

Kilka lat temu przy ulicy 
Mickiewicza pojawiła 
się sympatyczna 
kawiarnia „Fawory”. 
Swoją nazwą nawiązuje 
do bliższej i dawnej 
historii Żoliborza, a w 
szczególności właśnie 
ulicy Mickiewicza.

Budynki konwiktu pijarów
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7 lipca 1946 r.
wmurowano kamień węgielny pod budowę XI Kolonii Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Sarbiewskiego.
Zabudowania przy Sarbiewskiego 2 są pierwszymi wielorodzinnymi domami 
mieszkalnymi zbudowanymi po wojnie w tej kolonii, a według niektórych źródeł - 
pierwszymi w Warszawie.

KARTKA 
Z KALENDARZA



Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi 
w wieku od 6 miesięcy do 2,5 lat, w godz. 7:30 - 18:00

Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich uzdolnienia, 
poprzez formy działalności plastyczno-technicznej oraz uczestnictwo 

w zajęciach rytmicznych i muzycznych.

Każde dziecko jest dla nas ważne, dlatego celem naszych działań jest 
wychowanie Maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych 

etapach życia, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania.

Prywatny Żłobek TYGRYSEK 
Warszawa, ul. Przasnyska 9

 www.przedszkoletygrysek.com 
email: tygrysek.przedszkole.zoli@gmail.com 

tel.: 799 298 110; 509 725 766

REKRUTACJA TRWA!

Oferta: 
• Indywidualne podejście do każdego dziecka 
• Profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne
• Troskliwa opieka 
• Zabawy językowe w języku angielskim  
• Zajęcia plastyczno-techniczne 
• Zajęcia rytmiczne i muzyczne 
• Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

BIURO RACHUNKOWE TEL. 799 298 110
PE
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REKRUTACJA TRWA!


