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ul. Przasnyska 9,
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Każde dziecko posiada szczególną moc i umiejętności, które naukowcy 
nazywają „zdolnościami umysłu”. Żeby świadomie pokierować tymi 
zdolnościami, dziecko musi przejść cykl specjalnych, popartych naukowo 
ćwiczeń, pod opieką i nadzorem eksperta. To właśnie nazywamy 
WZMOCNIENIEM UMYSŁU, czyli inaczej – BRAINY.

– Trening prawej pólkui mózgu
– Pobudzanie kreatywności
– Kontrola emocji
– Lepsze relacje z otoczeniem

ul. Przasnyska 9,
Warszawa 

www.brainyzoliborz.pl

536 012 012

– Koncentracja
– Szybsza nauka
– Lepsza pamięć
– Szybsze czytanie
–  I wiele, 

wiele więcej

System edukacyjny w niewielkim 
stopniu wykorzystuje możliwości 
prawej (tak samo ważnej jak lewej) 
półkuli.
Aby wykorzystać: ogromny potencjał 
oferowany przez prawą półkulę, 
konieczny jest jej systematyczny trening.
Obie półkule łączy sieć neuronową. 
Istnieje w niej wiele połączeń nerwowych, 
które pozostają uśpione. Nasz program. 
skupia się, między innymi, na aktywizacji 
nieużywanych połączeń nerwowych.

Zajęcia pozaszkolne dla dzieci 
w wieku 5-15 lat; 

2 poziomy nauczania, każdy trwa 
12 miesięcy 

(z przerwą wakacyjną)

Z naszego programu 
skorzystało już 

ponad 
120 tys. dzieci 

na całym świecie.

Posiadamy ponad 
800 placówek 

Brainy w 12 krajach.
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Szanowni Czytelnicy,

Wakacje powoli dobiegają końca, 
a ja oddaję w Wasze ręce ostatnie 
wakacyjne wydanie Gazety Nowego 
Żoliborza, w którym, w sekcji 
Miasto Żoliborz, przeczytacie mój 
wywiad z Izą Rychter i Łukaszem 
Porębskim, pewnymi kandydatami 
ruchów miejskich do rady dzielnicy 
Żoliborz. Anna Mallory recenzuje 
film Neapol spowity tajemnicą, 
który niedawno wszedł do kin. 
Karolina Kołodziejska odwiedziła 
restaurację Dom Made ze Starego 
Żoliborza. Ania Szymańska wzięła 
się w tym numerze za kartkę 
papieru, enigmatycznie brzmiący 
tytuł kryje wiele ciekawych 
wskazówek dla nas, rodziców. 
Jeśli macie problem z windykacją 
długów, to w sekcji prawnej 
Małgosia Buczkowska pisze o ich 
przedawnieniu. Liliana Kołłątaj 
opisuje historię szkoły pożarniczej, 
w poświęconej tylko jej sekcji 
Historia. Nasz gość Wiesław 
Śliwiński kontynuuje edukację 
w sprawie sprzedawców prądu 
i pokazuje, że zmiany są naprawdę 
korzystne. Zapraszam do 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

NEAPOL SPOWITY 
TAJEMNICĄ

Anna Mallory

Opowieść jest głęboko tajemnicza, kilkakrotnie myli tropy, do samego końca rozwi-
kłuje się zagadkę. Trwa dochodzenie policyjne, bohaterka bada sprawę na własną rękę, 
a najciekawsze śledztwo prowadzi sam widz.

Momentami historia staje się mocno zmysłowa, a całość spowita jest romantyzmem, 
głównie za sprawą odtwórcy głównej roli męskiej. Alessandro Borghi znany jest pol-
skim widzom z „Dalidy”, gdzie był jednym z partnerów piosenkarki i wyglądał względ-
nie atrakcyjnie. Zagrał również w „The Place”, gdzie wcielił się w kalekę o niskich umie-
jętnościach społecznych, dalekim od typowego amanta. Tym razem wręcz emanuje 
seksem. Do tego znakomicie oddaje całe spektrum zachowań i emocji, naturalnie prze-
chodząc od jednego stanu do całkiem odmiennego. To on tworzy nastrój, a jego nieod-
gadnione motywy i gwałtownie zmieniające się ekspresje przykuwają do fotela.

Reżyser Ferzan Özpetek urodził się Stambule, ale w wieku 17 lat przeprowadził się do 
Rzymu, gdzie studiował historię sztuki i aktorstwo, a także historię sztuki i kostiumo-
logię. Te fascynacje widać w kostiumach oraz scenografii, wyraźnie inspirowanej daw-
ną sztuką włoską. W rezydencji ciotki bohaterki – w rzeczywistości domu przyjaciela 
reżysera – widzimy obrazy Caravaggia, pojawiają się budynki Ospedale degli Incura-
bili, Palazzo Mannajuolo, a w końcówce filmu kaplica Sansevero z “Chrystusem spo-
witym całunem”. 

W drugiej scenie filmu Adele, zasłaniając prześwitującą kurtynę, oznajmia: „La gente 
non sopporta troppa verità.” - „Ludzie nie znoszą zbyt wiele prawdy.” Kto i jakiej praw-
dy nie może znieść? To już zostawię Państwu do uważnego obejrzenia.

Gdyby ktoś wybierał się do Neapolu, od czasu premiery filmu organizowane są tam 
wycieczki po miejscach, w których był kręcony. 

To nie Neapol muzyki, 
słońca, czy motocyklistów. 

To miasto mrocznych 
rytuałów, nocy, ciemnych 

pomieszczeń, cienia – 
żadna tam słoneczna 

Italia. Nasycenie 
mistycyzmem oraz 
magiczne praktyki 
łączące światy sfer 

wyższych i niższych 
budzą skojarzenie raczej 

z Nowym Orleanem. 
Film jest jednak całkiem 

neapolitański, a tytuł 
odnosi się między innymi 

do miejscowej rzeźby 
w marmurze „Chrystus 

spowity całunem”.
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Amerykańskie kanapki
Najbardziej amerykańskie burgery w Warszawie znajdziecie 
w restauracji Black w Arkadii. Serwują tam dwanaście burgerów 
w różnych odsłonach. W menu mamy do wyboru nie tylko klasyki, 
ale również wersje wegetariańskie, a nawet wegańskie. Co 
ważne, Black zaskakuje sezonowością serwowanych dań. Dodatki 
zmieniają wraz z porami roku – szpinak zastępuje bakłażan, 

a szparagi cukinia. Dzięki takiemu podejściu szefa kuchni, 
klienci wracają ciekawi, co tym razem znajdzie się w karcie. 
Oczywiście są też „pewniaki”, takie jak burger w czarnej 
bułce, bo przecież nazwa restauracji zobowiązuje.

Idea burgera
Burger to potrawa złożona z wielu składników, co pozwala na 
stworzenie niekończącego się repertuaru pomysłów. Kwinte-
sencją smaku pozostaje jednak wołowina. Black podchodzi do 
niej z uwagą i dużym zaangażowaniem samego szefa kuchni – 
Andrzeja Andrzejczaka. Patty (czyt. pati), czyli nic innego 
jak kotlet w burgerze, przygotowywany jest w Blacku inaczej 
niż w innych burgerowniach. Nie jest to wołowina jednego 
rodzaju, lecz specjalna kompozycja mięs mielonych. Elementy 
wołowe, jak na przykład łopatka, antrykot, krzyżowa czy po-
lędwica, mają różne właściwości. Cechują je inne przerosty 
tłuszczowe, które mają wpływ na soczystość mięsa oraz ilość 
mięsa twardego lub miękkiego. Sekretu proporcji tych mięs 
wołowych szef kuchni jednak nie zdradza. Może i dobrze, bo 
mamy dzięki temu w centrum Warszawy prawdziwą i kameralną 
ambasadę amerykańskiego smaku.

Tajemnicze pikle
Warte uwagi na pewno są również pikle. Kiszonki są teraz 
bardzo modne. Kucharze z Blacka sami tworzą wymyślne kombi-
nacje pikli i innych przetworów, które specjalnie wekują. 
Pikle pasują nie tylko do burgerów, a w karcie znajdują 
się także inne wizytówki kuchni USA, m.in.: sałatka Cezar, 

skrzydełka z kurczaka czy krewetki. Warto wrócić tu kilka 
razy, przynajmniej żeby spróbować wszystkiego i lepiej 
poznać to zaskakujące miejsce. Sama restauracja przyciąga 
klientów swoją oryginalną aranżacją i klimatycznym barem 
na antresoli z widokiem na Warszawę. Lokal znajduje się 
w strefie Grand Kitchen, zlokalizowaną na I piętrze Arkadii.

Feng shui w restauracji
Chcesz zasmakować odrobinę Orientu? Zapraszamy do restaura-
cji Azia w Arkadii, w której dzięki zastosowaniu zasad feng 
shui nie mamy do czynienia ze zwykłym azjatyckim lokalem, 
ale przestrzenią z tzw. dobrą energią, w której czujemy 
się znakomicie. Drewniane elementy harmonijnie aranżują 
przygaszony i ciepły wystrój rozświetlany przez bambusowe 
lampy. To idealne miejsce zarówno na szybki lunch, jak i wy-
stawną, rodzinną kolację. Poza oryginalną aranżacją warto 
podkreślić, że restauracja posiada swój własny taras, na 
którym możemy zjeść posiłki również na świeżym powietrzu.

Azja w smacznej pigułce
Azia to największa restauracja w strefie Grand Kitchen w Ar-
kadii. Lokal jest dwupoziomowy i został podzielony na trzy 
tematyczne obszary – japoński, chiński i tajski. Kuchnia Azji 
jest kulinarnym wyrażeniem kultur poszczególnych rejonów, 
a nie kuchnią kontynentu. Na pierwszym piętrze w chińskim 
zakątku Dim Sum podpatrzymy, jak kucharz na naszych oczach 
przygotowuje pierożki serwowane w bambusowych koszyczkach 
oraz makarony w wielu wersjach. 

Tajskie curry
Z kraju smoka bardzo szybko przenosimy się do Tajlandii. 
Otrzymamy tutaj nie tylko potrawy takie jak curry, ale 
również krewetki, ryby, a także coś, w czym ten egzotyczny 
kraj jest mistrzem – ryż. Tutaj rekomendujemy spróbowanie 
ryżu, który jest niebieski! Brzmi ciekawie? Zdecydowanie! 
O smaku trzeba się jednak przekonać samemu.

W kraju samurajów
Na drugim piętrze w orientalnej odsłonie czeka na nas 
bar Hana Sushi, gdzie skosztujemy japońskiej tempury, 
zupy miso, ramen oraz ręcznie przygotowywanych noodle. 
Składniki są takie, jaka jest kuchnia kraju kwitnącej 
wiśni – świeże i aromatyczne. Dostaniemy tu: wyśmienite 
sushi, egzotyczne desery, jak galaretka kokosowa, i her-
batę sencha, bez której nie sposób należycie zakończyć 
japońską ucztę.

Wielka kuchnia czyli Grand Kitchen
Arkadia ze strefą restauracyjną Grand Kitchen jest miejscem, 
w którym różne smaki i kuchnie wielu regionów skupiły się 
wokół idei gotowania z pasją. Jest tu wiele do odkrycia, 
szukajmy zatem swoich smaków w jednej z dwunastu restaura-
cji, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

3 RAZY A  
– AZJATYCKA 
I AMERYKAŃSKA 
KUCHNIA 
W ARKADII
Azjatyckie jedzenie w pudełku czy burger 
w ręce – takie kadry znamy z filmów. 
Kuchnia azjatycka i amerykańska są coraz 
bardziej popularne. Ze szklanego ekranu 
przeniosły się do naszych warszawskich 
restauracji. Wiecie, że można je spotkać 
obok siebie? Tworzą szeroki wachlarz 
smaków i są uzupełnieniem bogatej oferty 
gastronomicznej Arkadii, w której każdy 
znajdzie coś dla siebie. Azia i Black – 
bo o nich mowa – zachwycą fanów nowych 
doznań kulinarnych nie tylko smakiem, 
ale również nietypowym wystrojem wnętrz 
dwupoziomowych restauracji z pięknym 
widokiem z zewnętrznych tarasów.
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Chciałbym, abyście na początek opowiedzieli trochę o sobie, czym się zajmujecie 
na co dzień i dlaczego Żoliborz tak wam leży na sercu?
Izabela Rychter: Mieszkałam w kilku dzielnicach Warszawy – każda ma swój 
niepowtarzalny charakter. Jednak najbardziej urzekł mnie Żoliborz, jego klimat 
i mieszkańcy. To właśnie z tą dzielnicą zdecydowałam się związać swoją przyszłość, 
kupując tu mieszkanie. Ponieważ lubię racjonalnie gospodarować pieniędzmi, 
zaczęłam interesować się, jak jest zarządzany budynek, w którym mieszkam 
i co można poprawić. Dzięki poparciu ponad 70% lokatorów zostałam Członkiem 
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Szybko udało mi się wprowadzić szereg zmian, 
które obniżyły koszty i poprawiły jakość życia mieszkańców. Zachęciło mnie to do 
przyjrzenia się, co można poprawić w okolicy. Poznałam osoby z sąsiedztwa, dla 
których Żoliborz Południowy również był ważny. Zaczęliśmy wspólnie działać, 
utworzyliśmy Stowarzyszenie Nowy Żoliborz, z ramienia którego dziś jestem radną. 

Łukasz Porębski: Pracuję jako koordynator projektów dotyczących ochrony 
gatunków zagrożonych w Polsce. Piszę, a potem realizuję projekty finansowane 
ze środków Unii Europejskiej. Z wykształcenia jestem leśnikiem. Obecnie jestem 
menadżerem projektu ochrony rybołowa.
Na Żoliborz przeprowadziłem się z Muranowa w poszukiwaniu lepszego miejsca dla 
rodziny. Dla osoby tak przywiązanej do zieleni jak ja, Żoliborz był i jest pierwszym 
wyborem. W działalność Miasto Jest Nasze angażuję się od 3 lat, głównie pracując 
na Żoliborzu. 

Na co przede wszystkim chcecie zwrócić uwagę jako przyszli radni?
IR: Żoliborz Południowy borykał się od samego początku z mnóstwem problemów. 
Na szczęście dzięki naszym działaniom część z nich udało się rozwiązać, ale czeka nas 
jeszcze sporo pracy. Dzięki naszym wielomiesięcznym staraniom pojawiła się linia 
autobusowa 221, a wkrótce, dzięki wspólnym działaniom z mieszkańcami Żoliborza 
Artystycznego, pojawi się kolejna linia 380. Udało nam się powstrzymać sprzedaż 
deweloperowi działki przy Instytucie Chemii Przemysłowej, dzięki czemu dziś stoi 
tam zespół żłobkowo-przedszkolny (ul. Rydygiera). Zgłosiliśmy sporo projektów 
do budżetu partycypacyjnego. Modernizacja parku przy WIML, kończona właśnie 
rewitalizacja ulicy Przasnyskiej, zgłoszony we współpracy z Katarzyną Łowicką park 

Czas na sąsiedzki 
Żoliborz

Nie jest tajemnicą 
i można już oficjalnie 
powiedzieć, że Miasto jest 
Nasze i Stowarzyszenie 
Nowy Żoliborz wspólnie 
będą startować 
w najbliższych wyborach.
Rozmawiam 
z przedstawicielami  
obu stowarzyszeń:  
Łukaszem Porębskim 
i Izabelą Rychter.

Figle i Psoty, miejsca parkingowe na Rydygiera, czy psi park. No i oczywiście projekt, 
który w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskał w 2017 roku najwięcej głów 
w całej Warszawie – Skwer Krasińskiego. Dzięki naszym staraniom na Żoliborzu 
Południowym Ratusz posadził kilkaset drzew. Udało się, po czteroletniej batalii, 
przyjąć plan zagospodarowania, dzięki czemu resztki wolnych terenów zostaną 
przeznaczone na potrzeby mieszkańców, a nie pod dalszą zabudowę. Udało się 
wspólnymi siłami, razem z mieszkańcami, poprzeć działania dzielnicy i pozyskać 
środki na nową szkołę i przedszkole przy ul. Anny German.
Nasze priorytety na najbliższą kadencję będą koncentrować się wokół trzech 
zagadnień: infrastruktury, oświaty i zieleni.
W kwestii infrastruktury – doprowadzimy niebawem do odkładanego od lat 
remontu Rydygiera, dzięki czemu uspokojony zostanie tam ruch, uporządkowane 
parkowanie, a piesi i rowerzyści będą mieli więcej miejsca dla siebie. Planuję też 
uspokoić ruch na Anny German, gdzie obecnie jest tor wyścigowy dla samochodów, 
a przecież powstaje tam szkoła i budynki mieszkalne. Moim priorytetem jest też 
rozwiązanie problemów ulicy Krasińskiego – a dokładnie skrzyżowań z Przasnyską 
i Broniewskiego, na które skarży się wielu mieszkańców.
Jeśli chodzi o oświatę – to poza nowymi placówkami przy Rydygiera i Anny German, 
których budowa ruszy jeszcze w tej kadencji, chciałabym przyczynić się do budowy 
kolejnej, na tyłach osiedla Żoliborz Artystyczny. Na naszych osiedlach jest bardzo 
dużo rodzin z dziećmi, dlatego uważam to za jeden z najważniejszych projektów. 
W kwestii zieleni najważniejszymi zagadnieniami są: uporządkowanie terenów 
i dosadzenie drzew przy torach kolejowych, a także zagospodarowanie rejonu 
ulicy Krasińskiego; już jest tam sporo nasadzeń, ale dzięki planowi miejscowemu 
można tam nareszcie zrobić teren rekreacyjny łączący się z zieleńcem linearnym 
na Anny German i otaczający przyszłą szkołę. Bardzo pilnym tematem jest Aleja 
Kasztanowców, która zaczyna umierać. Do tematu zieleni należy zresztą podejść 
kompleksowo, zaplanować spójny, pod kątem nasadzeń, wygląd ulic. Mamy w koalicji 
ekspertów od tego oraz dobry plan.

Jaki macie pomysł na poprawę bezpieczeństwa na ulicach? Choćby ulicy Rydygiera, 
która od wielu lat nie może doczekać się remontu. I jak to zrobić, aby nie ucierpiały 
na tym drzewa, a w zasadzie: jak to zrobić, aby drzew i zieleni było więcej?

Mateusz Durlik

W kwestii infrastruktury 
– doprowadzimy 

niebawem do 
odkładanego od lat 
remontu Rydygiera
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IR: Ulica Rydygiera to dziś jedna z bardziej ruchliwych ulic na Żoliborzu 
Południowym. Mieszka przy niej ponad pięć tysięcy ludzi i funkcjonuje kilkadziesiąt 
sklepów i punktów usługowych. Powinna być to wizytówka Żoliborza Południowego, 
a jeszcze niedawno nie było na niej przejść dla pieszych (i ich oświetlenia) czy 
przystanków autobusowych. Udało nam się część rzeczy zmienić, ale ta ulica 
zasługuje na remont z prawdziwego zdarzenia. Zgłosiliśmy szereg uwag dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa, które zostały ujęte w projekcie ulicy Rydygiera. Naszym 
priorytetem jest, by remont rozpoczął się jeszcze w tym roku. 

ŁP: Chodzę tą ulicą codziennie kilka razy. Dla mnie to lokalna, osiedlowa ulica, która 
powinna być jedną z wizytówek Żoliborza. Dla wielu kierowców to skrót między 
trasą AK, a mostem Gdańskim. W moich oczach to obecnie jedna z najbardziej 
ruchliwych dróg na całym Żoliborzu, i to zarówno pod względem liczby samochodów, 
jak i pieszych. Przebudowa Rydygiera to konieczność i to będzie nasz priorytet na 
najbliższy rok. Przełożenie na inny termin remontu ulicy nie może być powodem 
prowizorki, która trwa obecnie. Na szczęście poprawiono oświetlenie przejść dla 
pieszych.  
Rydygiera powinna być wąską ulicą, która nie kusi rozwijaniem prędkości, ze ścieżką 
rowerową, która nie krzyżuje się z chodnikami dla pieszych, za to ma chodniki 
szersze niż te 1,5 metra, które mamy obecnie. Konsultacje odbyły się już dawno 
temu, ale urząd dzielnicy nie ma pieniędzy na realizację. Rada miasta zgodziła 
się dofinansować szkołę przy ul. Anny German. Remontu ulicy, przy której dzieci 
będą się uczyć i przy której mieszka kilka tysięcy osób, już – jak widać - nie warto 
finansować. 
Niestety, ale z drzewami nie jest dobrze. Przy Rydygiera 11 posadzono topole, które 
usychają. Podobnie z tymi przy Krasińskiego. Przy Rydygiera 13 i 15 są drzewa, które 
powinny zostać usunięte, zanim suche konary spadną komuś na głowę. Pierwsza 
topola przy ul. Stasiaka straszy suchym, spękanym pniem i konarami. Kolejne drzewa 
trzeba sadzić jak najszybciej! Nie muszą one być duże, ale o każde trzeba dbać. 

A powietrze? Jest fatalne nawet latem. Jak lokalnie, „żoliborsko” można z tym 
problemem walczyć?
IR: W tym temacie działania lokalne to za mało – możemy oczywiście dalej 
umieszczać oczyszczacze powietrza w przedszkolach i klasach w szkołach, ale to 
tylko niweluje skutki, a nie eliminuje przyczyny. Potrzebna jest spójna kampania 
społeczno-edukacyjna oraz nasadzenia zieleni. Walka ze smogiem jest jednym ze 
sztandarowych postulatów MJN, który mocno wspieramy.  

ŁP: Im więcej podróżujemy komunikacją miejską czy rowerami, tym jesteśmy 
zdrowsi, a powietrze też się poprawi. Choć wiadomo, że nie każdy może, nie każdy 
chce. Nie zamierzam do niczego zmuszać, ale chcę pokazywać alternatywy i zabiegać 
o to, aby te inne rozwiązania były w zasięgu każdego. Zmniejszenie ilości spalin to 
lepsze powietrze. Na Żoliborzu prawdopodobnie kwestia pieców nie jest wielkim 
problemem. Choć pewnie osiedla willowe mają różne systemy grzewcze, a i kominki 
też się zdarzają. Warto sąsiadom uświadomić, że obowiązuje nas już uchwała 
antysmogowa dla Mazowsza, określająca m.in. wilgotność drewna, którym się pali 
oraz normy pieców.

A co z ochroną przed smogiem i czujnikami jakości powietrza?
ŁP: Osobiście uważam, że oczyszczacze powietrza montowane w przedszkolach to 
ucieczka od odpowiedzialności ze strony urzędu. Stacje kontroli są potrzebne, ale 
wystarczy po jednej na dzielnicę lub nawet mniej, aby wiedzieć, czy jest fatalnie, 
jak obecnie, czy coś się zmienia na lepsze. Warto dodać, że stan powietrza nie 
ulega poprawie, a to, że od kilku lat jest ciut lepiej, zawdzięczamy tylko i wyłącznie 
łagodnym zimom. Zbliżają się kolejne dni smogowe. W Warszawie nie ma przed tym 
ucieczki i dopóki ratusz nie zacznie działać z pełną odpowiedzialnością, to nic się nie 
ma prawa w tym zakresie zmienić. 

Doskonale wiemy, że dużym problemem dla żoliborzan (choć pewnie nie tylko) 
jest deficyt miejsc parkingowych. Macie na to jakiś pomysł? Co sądzicie o SPPN?
IR: Chyba właściwsze byłoby powiedzenie, że problemem jest „brak darmowych 
przyulicznych miejsc parkingowych” – bo na Żoliborzu miejsc parkingowych, czy 
to w halach garażowych, czy na kilku płatnych parkingach, jest sporo. Oczywiście 
problem ten dotyczy nie tylko Żoliborza, ale wszystkich dużych miast. Zadbaliśmy 
o to, by darmowych miejsc było jak najwięcej (np. poprzez budżet partycypacyjny 
czy konsultacje remontu Rydygiera) – ale dbamy też o to, by była zieleń oraz by 
wyeliminować nielegalne parkowanie, które powoduje niszczenie zieleni oraz 
obniżenie bezpieczeństwa. W tej sprawie dostaję szczególnie dużo sygnałów od 
mieszkańców. Myślę, że problem rozwiąże dopiero wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania. Dlatego jestem za przeprowadzeniem konsultacji społecznych, gdyż 
interesuje mnie zdanie mieszkańców w tym temacie.

ŁP: Aut jest w Warszawie za dużo, a codziennie do stolicy wjeżdża kolejne 500 tysięcy. 
Ostatnie 25 lat przyzwyczaiło nas do sytuacji, w których miejsca są, a skoro mam 
samochód, to należy mi się też miejsce pod domem, aby go zaparkować. Większość 
z mieszkańców za to miejsce parkingowe nie płaci. Pewnie inaczej jest na Żoliborzu 
Południowym, gdzie większość mieszkańców ma swoje miejsca garażowe lub je 
wynajmuje. Skoro miejsca parkingowe stają się towarem deficytowym, ich wartość 
rośnie i zbliża się czas, gdy będzie trzeba za zajmowaną powierzchnię zapłacić. Na 
Żoliborzu rejony wzdłuż linii metra są zabite samochodami od 7:30 na sztywno. Na 
osiedlach dalej położonych, jak Zatrasie czy Sady, miejsc brakuje dla mieszkańców 
i tam SPPN może pogorszyć tylko sytuację z liczbą legalnych miejsc do parkowania. 
Potrzebne konsultacje określą, gdzie strefa jest potrzebna, a gdzie przyda się jest 
lepsza infrastruktura. 

Dla mnie osobiście bardzo dużym problemem jest opieszałość urzędników przy 
realizacji zadań będących w ich bezpośrednim zakresie, przykładowo: budżet 
partycypacyjny. Jakie jest Wasze zdanie?
IR: Tu mamy odwieczny problem: z jednej strony, mieszkańcy oczekują sprawnej 
administracji i samorządu, co wiąże się z koniecznością zatrudniania większej liczby 
osób, a z drugiej oczekują redukcji kosztów urzędu. Widzę jednak w ostatnich 
latach zmianę nastawienia części urzędników. Dzięki mediom społecznościowym 
oraz powstającym licznym ruchom miejskim głos mieszkańców jest dla nich lepiej 
słyszalny, co umożliwia lepszą współpracę. Poprawy wymaga przede wszystkim 
komunikacja z mieszkańcami, która praktycznie teraz nie istnieje. Urząd powinien 
być bardziej otwarty na dialog i wymianę poglądów z mieszkańcami. 

ŁP: Ja właściwie jestem urzędnikiem w pracy i jak obserwuję nasz urząd, to często 
łapię się za głowę. Trzymanie się harmonogramu czy tzw. targetów to nie jest ich 
mocna strona. Wiem, że urzędnicy dzielnicowi zarabiają mało. W warunkach stolicy 
można nawet powiedzieć, że bardzo mało. Może stąd ta opieszałość, częste błędy 
w przetargach czy brak zainteresowania efektami swojej pracy? Do tego dochodzą 
tragedie, jak działania naszego wydziału infrastruktury, które są skandalem i za które 
wszyscy będziemy jeszcze płacić brakiem drzew przy Zajączka czy Przasnyskiej. 
Oczywiście w urzędzie są też świetni ludzie i osoby z dużym zaangażowaniem, trzeba 
im tylko dać trochę sprawczości. Co do budżetu partycypacyjnego, to realizacja 
mojego projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego po 1,5 roku nawet się nie 
rozpoczęła. Utknął on w konsultacjach między ZDM, a miejskim konserwatorem 
zabytków. Być może w końcu ruszą i wykonają go w grudniu, tak jak plac zabaw 
Figle i Psoty.

Czy Waszym zdaniem ruchy miejskie są realną alternatywą dla PO-PiS? 
IR: Zdecydowanie tak! Problemy, z jakimi boryka się samorząd, mają niewiele 
wspólnego z polityką i potrzebują do rozwiązania nie osób z narzuconym odgórnie 
sposobem myślenia, ale takich, które same mogą niezależnie podejmować decyzje. 

Widzę jednak 
w ostatnich latach 
zmianę nastawienia 
części urzędnikow. 
Dzięki mediom 
społecznościowym oraz 
powstającym licznym 
ruchom miejskim głos 
mieszkańcow jest dla 
nich lepiej Słyszalny

My uważamy, że na 
Żoliborzu mamy jeszcze 

sporo do zrobienia, ale 
najlepiej, abyśmy jako 

sąsiedzi robili to wspolnie
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Przewaga partii w samorządzie zaognia też na gruncie lokalnym konflikty, które PO 
i PiS mają np. w kwestiach światopoglądowych, ustrojowych czy dotyczących polityki 
zagranicznej. Niczemu dobremu to nie służy. Lepiej, żeby radny koncentrował się 
na tym, jak usunąć tę przysłowiową dziurę w chodniku niż jak zaszkodzić innemu 
radnemu, który jest we wrogiej opcji politycznej. 

ŁP: W samorządzie partyjna przynależność nie jest potrzebna. My od samorządu 
oczekujemy, aby był demokratyczny, transparentny i bliski mieszkańcom. Żeby radni, 
urzędnicy, burmistrzowie słuchali, konsultowali to, co robią i tłumaczyli, dlaczego to 
robią. Urząd ma być miejscem dialogu, a nie mroczną krainą, w której giną wysyłane 
prośby i pisma. Krainą „niedasie”. Trzeba wymagać skuteczności działań, ale 
urzędnicy czy burmistrz muszą mieć czas na spotkania z mieszkańcami. Świetnym 
pozytywnym przykładem jest profil Zielony Żoliborz, prowadzony przez urzędnika 
Zarządu Zieleni Warszawskiej. Wymaga to od niego czasu, aby rozmawiać z ludźmi 
i tłumaczyć swoją pracę, ale to przynosi efekty. Ruchy miejskie są bogatsze w wiedzę 
i doświadczenia. Nabraliśmy też pewnej pokory i choć często nasze pomysły są 
innowacyjne, to nie wywracamy świata. Zachęcamy tylko, aby mieszkańcy zwracali 
uwagę na swoje otoczenie, na sytuację innych mieszkańców, na przestrzeń. Chcemy 
mieszkańców zainteresować ich własnym osiedlem, ulicą czy dzielnicą.

Co chciałabyś przekazać mieszkańcom nowych osiedli na koniec?
ŁP: Zainteresujcie się tym, czy podoba wam się miejsce, w którym mieszkacie, czy 
jest to miejsce zdrowe, bezpieczne i czy daje wam poczucie zadowolenia. Popatrzcie 
na drzewa, trawniki, chodniki, żłobki i przedszkole. Zastanówcie się, czy czujecie się 
bezpiecznie, chodząc Rydygiera czy Przasnyską. My uważamy, że na Żoliborzu mamy 
jeszcze sporo do zrobienia, ale najlepiej, abyśmy jako sąsiedzi robili to wspólnie. Jeśli 
widzicie potrzebę zmian, macie na to swoje pomysły, to piszcie do nas. Chętnie się 
z wami spotkamy i porozmawiamy o tym, co i jak można poprawić. Wspólnie z Izą 
będziemy działać dalej, aby Żoliborz był dobrym miejscem do życia dla wszystkich. 
IR: Przede wszystkim chciałabym podziękować tym, którzy głosowali na mnie 
cztery lata temu. Przez te cztery lata poznałam setki ludzi, którzy mi pomagali, bądź 
sugerowali co można jeszcze zrobić. Wspólnie udało nam się zmienić otoczenie 
– powstrzymaliśmy sprzedaż ostatnich terenów zielonych, powstały nasadzenia, 
place zabaw, przedszkole, nowa linia autobusowa... I mimo że nowe osiedla na 
Żoliborzu nadal potrzebują mnóstwa pracy, to jestem dumna z tego, co udało nam 
się zrobić. Razem możemy zmienić naszą okolicę – w kolejnej kadencji na pewno nie 
zmniejszymy tempa naszego działania.

r e k l a m a

1.08 ‘’Rodzic w kinie’’ g. 12:00 
‘’Mamma Mia: Here We Go Again!’’

7.08 ‘’Kobiecy świat’’ g. 18:30 
’’Mamma Mia: Here We Go Again!’’

TEATR NA ŻYWO//KONCERT André Rieu: „Amore - mój hołd dla miłości”

8.08 g. 18:30 
zapraszamy do kina Wisła na retransmisję koncertu z Masstricht z 7 lipca 2018r. André Rieu: „Amore – mój hołd dla miłości” to hołd, 
który składam swojej miłości do muzyki i obu moim rodzinom – żonie i dzieciom oraz Orkiestrze Johanna Straussa, z którą występuję 
już ponad 30 lat. To pokłosie mojego albumu „Amore”, w którym zawarłem swoje interpretacje najpiękniejszych piosenek o miłości, 
pochodzących zarówno z muzyki popularnej, jak i klasycznej. Czas: 145minut. Bilet normalny 35zł, ulgowy 30zł.

Seans w ciemno
w każdy czwartek o godzinie 20:40 zapraszamy na tytuł przedpremierowy, niespodzianka.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (sierpień 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.

Wiesław Śliwiński 
Doradca Klienta
www.doradcy-energetyczni.eu
www.fb.com/projekt.doradcy.energetyczni/

Ostatni miesiąc to wystrzał informacji na temat dużych 
podwyżek cen energii elektrycznej, czy te doniesienia są 
prawdziwe?

Tak, te doniesienia są niestety prawdziwe. Ceny nieprzerwa-
nie rosną od listopada 2017, co do tej pory było niespotykanym 
zjawiskiem. Medialna zmowa milczenia na ten temat została 
przerwana przez portal Money.pl, który 20 czerwca tego roku 
opublikował artykuł „Prąd drożeje, powodów jest kilka. Cier-
pią odbiorcy.”, który zresztą komentowałem na blogu doradcy-e-
nergetyczni.eu. Wszyscy Klienci biznesowi, którzy na lata 2019-
2021 nie podpisali umów w zeszłym lub na początku tego roku, 
będą mieć problem z zachowaniem dotychczasowych warun-
ków cenowych. 

Podpisywanie umowy z rocznym wyprzedzeniem? Czy to 
nie przesada?

O podwyżkach cen wiedzieli wszyscy handlowcy i doradcy 
energetyczni. Tłumaczyliśmy klientom, że warto zabezpieczyć 
się już teraz i zablokować cenę na najbliższe lata, aby nie prze-
żyć potem szoku finansowego, gdy skończy się aktualna umo-
wa. Moi klienci mają już zablokowane ceny do końca 2022 roku 
i mogą być spokojni do tego czasu, nie martwią się o energię.

Pańscy klienci biznesowi czy klienci indywidualni?
I jedni i drudzy. Dla klientów indywidualnych na terenie War-

szawy mam bezkonkurencyjną ofertę z zatrzymaniem stałej 
ceny na 48 miesięcy. W porównaniu do Innogy, klient zysku-
je jeden miesiąc w roku gratis. Biorąc pod uwagę zapowiadane 
podwyżki, zablokowanie cen w tym momencie przyniesie jesz-
cze większe oszczędności. 

Czyli czekają nas podwyżki cen prądu?
Tak, bezapelacyjne. Na razie od 1 lipca 2018 jedna z czołowych 

firm z udziałem Skarbu Państwa, Grupa Energa, jako pierw-
sza podniosła dla swoich klientów biznesowych ceny taryfowe 

o 10%. Średnia podwyżka to 42 zł/MWh (1000 KWh). Innogy, 
PGE, ENEA, TAURON do końca roku też zrobią to samo.  

Co w takim razie możemy zrobić? Bo podwyżki są nieunik-
nione.

Już w tym momencie należy zadbać o zablokowanie ceny na 
najbliższe lata poprzez zmianę sprzedawcy. Trzeba wybrać od-
powiednią ofertę, co w morzu dostępnych opcji jest bardzo 
trudne. Na pewno należy wystrzegać się ofert z tzw. stałym ra-
batem od ceny, ponieważ jest to rabat np. 3-5% od ceny taryfo-
wej i jak ona się zmieni, cena się zmieni. Należy rozpatrywać 
tylko suche sztywne oferty, bez ubezpieczania, pomocy elektry-
ków, itp. W przypadku energii elektrycznej, im prostsza oferta 
ze stałą niezmienną ceną na cały okres umowy, tym lepsza.

Czy może Pan polecić coś dobrego?
Na moim blogu doradcy-energetyczni.eu napisałem dość 

szczegółowy poradnik na temat zmiany sprzedawcy w domu/
mieszkaniu. A jeżeli chodzi o moją ofertę, to jest bezkonku-
rencyjna.

W czym Pańska oferta jest w takim razie lepsza od tych ofert 
z porównywarek internetowych?

Porównywarki internetowe to temat na osobny artykuł. Oferty 
są skrojone tak, aby w porównywarce dobrze wyglądały. Na ra-
zie analizuję sobie kilka „najlepszych z czołówki” jednej z popu-
larnych porównywarek, niestety, po wczytaniu się w OWU i re-
gulaminy nie wygląda to już tak kolorowo i atrakcyjnie.

Moja oferta jest prosta i przejrzysta, żadnych gwiazdek, haczy-
ków. Umowa kompleksowa, jedna faktura jak do tej pory, cykl 
prognozowy miesięczny, czyli płacimy za miesiąc lub za dwa 
miesiące, jak kto może i jak chce. Stała niska cena oraz niższa 
niż w Innogy opłata handlowa przez 48 miesięcy.

Po szczegóły zapraszam do kontaktu.

Zmiana sprzedawcy 
prądu, fakty i mity
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9 lipca 2018 roku weszła w życie nowe-
lizacja Kodeksu cywilnego, która u wielu 
osób zmieni sposób patrzenia na windy-
kację należnych im długów i z całą pew-
nością zaktywizuje ich w dochodzeniu 
należnych im świadczeń. 

Jakie zmiany wprowadzają nowe 
przepisy?

Przede wszystkim skracają tzw. pod-
stawowy okres przedawnienia. Dotych-
czas wynosił on aż 10 lat, w czasie któ-
rych można było dochodzić spełnienia 
świadczenia na drodze polubownej (np. 
w drodze mediacji) albo przed sądem. 
Po zmianach na podjęcie właściwych 
działań mamy już tylko 6 lat. Skrócony 
termin przedawnienia - jak wskazują au-
torzy nowelizacji - ma dyscyplinować 
wierzycieli do szybszego dochodzenia 
należnych im praw i likwidować bardzo 
długi, bo czasem niemal 20-letni – okres, 
w którym możliwe było dochodzenie 
przymusowego spełnienia świadczenia.

Po nowelizacji zmianie uległ też sposób 
obliczania terminu przedawnienia. Te-
raz będzie on zawsze upływał w ostatnim 
dniu roku kalendarzowego, co oznacza 
że praktycznie nigdy termin ten nie bę-
dzie wynosił równo 6 lat. Dla roszczeń, 
które stały się wymagalne w styczniu, 
upłynie on bowiem w tym samym dniu, 
co dla roszczeń, które stały się wymagal-
ne w grudniu tego samego roku, przy 
czym dla tych pierwszych okres docho-
dzenia należności będzie wynosił nie-
mal 7 lat, zaś dla roszczeń wymagalnych 
pod koniec roku – nieco ponad 6 lat. Ma 
to jednak ułatwić sposób obliczania ter-
minów przedawnienia i wyeliminować 
konieczność obliczania ich co do kon-

kretnego dnia w trakcie roku, co niejed-
nokrotnie nie było sprawą tak łatwą jak 
na pierwszy rzut oka mogłoby się wyda-
wać. 

Wyjątek od nowego sposobu oblicza-
nia terminów przedawnienia ma doty-
czyć jedynie tych terminów przedawnie-
nia, które są krótsze niż dwa lata. W tym 
przypadku dotychczasowe reguły obli-
czania terminu pozostają aktualne. 

Na skutek nowelizacji skróceniu do 6 
lat uległ również termin przedawnie-
nia roszczeń stwierdzonych prawomoc-
nym orzeczeniem sądu lub innego orga-
nu powołanego do rozpoznawania spraw 
danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 
polubownego, a także roszczeń stwier-
dzonych ugodą zawartą przed sądem 
albo sądem polubownym albo ugodą za-
wartą przed mediatorem i zatwierdzoną 
przez sąd. Z tym jednak zastrzeżeniem, 
że w tym przypadku przedawnienia nie 
odsunięto na ostatni dzień roku i jego ter-
min powinien być liczony od dnia upra-
womocnienia się danego orzeczenia. 

Szczególne ułatwienia dla konsu-
mentów

Nowelizacja nakazuje w inny niż do-
tychczas sposób traktować konsumen-
tów. Przede wszystkim dodany art. 117 
§ 21 k.c. wskazuje, że – w przypadku 
gdy naszym dłużnikiem jest konsument 
– nie można dochodzić spełnienia na-
leżnego świadczenia po upływie okresu 
przedawnienia. Oczywiście nie oznacza 
to bezwzględnego zakazu wytoczenia 
powództwa przeciwko konsumento-
wi, jednakże w praktyce trzeba liczyć się 
z ogromnym ryzykiem jego oddalenia. 
Wprowadzony zakaz w rzeczywistości 

oznacza bowiem, iż sądy z urzędu, a więc 
bez konieczności podniesienia przez 
konsumenta faktu przedawnienia, będą 
uwzględniać tą okoliczność i w konse-
kwencji oddalać wytoczone przeciwko 
konsumentom powództwa. Wprawdzie 
wytoczenie przeciwko konsumentowi 
po upływie okresu przedawnienia po-
wództwa – przynajmniej co do zasady 
- nie zawsze będzie musiało wiązać się 
z jego oddaleniem, bowiem nowe prze-
pisy w wyjątkowych wypadkach, jeże-
li wymagać tego będą względy słuszno-
ści, pozwalają na zasądzenie należnego 
świadczenia, mimo iż termin przedaw-
nienia już upłynął, jednakże na dobro-
dziejstwo powyższej instytucji za bardzo 
bym nie liczyła. Z całą pewnością trud-
no będzie przekonać sąd, że w konkret-
nej sprawie te wyjątkowe okoliczności 
występują, a już niemal niemożliwe wy-
daje się to w sporze konsumenta z przed-
siębiorcą. 

A jak w świetle nowelizacji wygląda sy-
tuacja roszczeń, które stały się wymagal-
ne przed dniem wejścia w życie nowych 
przepisów i nie uległy jeszcze przedaw-
nieniu?  

Ustawodawca postanowił, że do rosz-
czeń tych – co do zasady - stosować bę-
dziemy nowe reguły, z tym zastrzeże-
niem, że jeżeli termin przedawnienia 
według nowych przepisów będzie krót-
szy niż ten, który obowiązywał dotych-
czas, to jego bieg rozpocznie się z pierw-
szym dniem obowiązywania nowych 
przepisów. Ale jeżeli przedawnienie we-
dług starych przepisów miałoby się 
skończyć wcześniej niż zgodnie z nowe-
lizacją, nastąpi ono zgodnie z dotychcza-
sowymi regułami. 

Przedawnienie 
roszczeń po nowemu

Małgorzata Buczkowska
Karolina Kołodziejska

Stary Żoliborz, ciepły piątkowy wie-
czór, pyszne zapachy w powietrzu, 
zieleń. Ukryta w starej willi restaura-
cja Dom Made, położona przy jednej 
z bardziej urokliwych uliczek na Żoli-
borzu, blisko Parku Żeromskiego, jest 
ledwie dostrzegalna. Prowadzi nas za-
pach, przytłumione światło w ogrodzie 
i ciche rozmowy gości. Siadamy na ta-
rasie, bo jest gorąco, choć wnętrze kusi 
swoim stylem, jest przytulnie jak w sta-
rej drewnianej chacie i mam wrażenie, 
że nieco niedbale, ale jest w tym swo-
isty urok. 

Przemiła obsługa podaje nam krót-
kie, jednokartkowe menu. Jak się do-
wiaduję, menu jest sezonowe i zmienia 
się bardzo często. Zostałyśmy również 
poinformowane, że ze względu na dużą 
liczbę gości, nasze zamówienia reali-
zowane będą dopiero po minimum 
30 minutach. Cenię to, że uprzedzo-
no nas o dłuższym czasie oczekiwania. 
Spożytkowałyśmy go na ploteczki przy 
lampce zimnego prosecco, przegryza-
jąc puszystą, świeżą focaccię z wyra-
zistą oliwą. Uwielbiam takie początki, 
szczególnie gdy jestem bardzo głodna, 
a dzięki takiej przystawce mogę skupić 
się na rozmowie, nie słysząc burczenia 
w brzuchu. 

W pięknych okolicznościach przy-
rody czekałyśmy cierpliwie na swo-
je dania. Wybór padł na: zupę ramen 
z kaczką, wakame i jajkiem (21 zł), 
kwiaty cukinii w tempurze (18 zł), do-

radę pieczoną w ziołach z pieczonymi 
warzywami i sosem chimichurri (52 zł) 
oraz czarne tagliatelle z owocami mo-
rza, chili i prosecco (37 zł). 

Zaczęłyśmy od zupy ramen, która 
była smaczna, a jej kwintesencja to re-
welacyjna, rozpływająca się w ustach 
kaczka, makaron niestety podano nie-
co rozgotowany. Danie bardzo syte 
i pięknie podane. 

Sezonowe danie, na które tak bardzo 
czekałam, to wielkie rozczarowanie: 
kwiaty cukinii bez kwiatów… Dostaje-
my małe cukinie w panierce bez nawet 
jednego kwiatka. Warzywa były smacz-
ne, al dente, ale to tak, jakbym dostała 
stek wegetariański, gdy mam ochotę na 
kawał krwistego mięcha. Nie tak to da-
nie sobie wyobrażałam. 

Przyrumieniona dorada w całej 
okazałości polegiwała na chrupiącej, 
pieczonej fasolce i zieleninie, w to-
warzystwie jedynie lekko podpieczo-
nego, przez co trochę twardego ziem-
niaka. Skupiwszy się na cenie tego 
dania, zauważyć muszę, że ilościowo 
może i się obroniło, ale jakość dania 
trochę mnie rozczarowała. Lubię bar-
dziej wypieczone warzywa, a mniej 
wypieczoną rybę. Ta dorada była ja-
kieś pięć minut przeciągnięta. Jeśli 
chodzi o sos chimichurri, był ledwo 
wyczuwalny i ledwo dostrzegalny na 
talerzu, ale może dlatego, że w ogro-
dzie po zmroku jest bardzo ciemno, 
a świece nie dają rady oświetlić sto-

łu wystarczająco. Danie jednak było 
smaczne. 

Talerz czarnego makaronu wijącego 
się wokół krewetek, kalmarów, ośmior-
niczek i sercówek wyostrza nieduża 
ilość chili, a wytrawności daniu nadaje 
odrobina prosecco. To pięknie zapre-
zentowany bohater tego wieczoru. Ta-
kie dania chce się jeść i nigdy nie koń-
czyć. 

Gdy kończyłyśmy kieliszek prosec-
co, nie wiadomo skąd przyszła jesz-
cze siła i ochota na deser, do podziału, 
ale bez wątpliwości zamawiamy terri-
nę z koziego sera z musem malinowym 
(14 zł). Deser zdaniem pani kelner-
ki miał być mały, a okazał się sporym 
kawałkiem czegoś… nie znajduję słów 
na opisanie tego smaku i konsystencji. 
Takiego deseru jeszcze nie jadałam, to 
idealne połączenie mało słodkiego ser-
niczka ze słodko-kwaśnym malino-
wym musem posypanym orzeszkami, 
rozpływał się w ustach. Deser nie przy-
tłumił smaku głównych dań, a podkrę-
cił całość i nadał kolacji wytrawnego, 
odkrywczego charakteru. 

Dom Made to wyjątkowe miejsce, 
to nietuzinkowa kuchnia, nietypo-
we wnętrze, to miejsce sprawia wra-
żenie niedokończonego… tam możesz 
spodziewać się niespodziewanego. To 
dom otwarty, w którym nie zaznasz 
nudy w kapciach przed telewizorem. 

Dom Made, ul. Mierosławskiego 12

Żoliborski 
Dom

Jedzenie
Obsługa

Wystrój
Ceny

Lokalizacja
Ocena:
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Kartka papieru

Anna Szymańska

Po piętnastu minutach przychodzi pani 
z rejestracji i oznajmia, że „pani doktor 
będzie za około godzinę”. Mnie zatyka. 
Jesteśmy za daleko od domu, by pojechać 
i wrócić, na dworze deszcz. Tym razem 
nie wzięłam żadnej książki ani gry. Przez 
godzinę Filip rozniesie to miejsce! Zde-
nerwowana zaczynam penetrować tor-
bę z nadzieją, że cokolwiek znajdę, by go 
chociaż na chwilę zająć. Uff! Mam notes, 
długopisy i zakreślacz.

Na początek syn proponuje kółko 
i krzyżyk. Ta gra zawsze go śmieszy. Ale 
niestety, dzisiaj ta zabawa zajmuje mo-
jego niecierpliwca tylko kilka minut. Wy-
myślam kolejną – rysuję wzorek, syn in-
nym kolorem jedzie po liniach, a później 
zakreślaczem rysuje „od tyłu”. Mijają 
kolejne minuty. Ale czasu do przyjścia 
lekarza jeszcze sporo. Kolejna zabawa – 
rysuję element, a syn ma zgadnąć co to 
będzie, oczywiście zamieniamy się i syn 
rysuje, a ja zgaduję. Śmiechu dużo, ale... 
i to się nudzi.

Kartka zamazana tak, że brak wolnego 
miejsca. No dobrze, narysować już się nie 
da, ale… można poskładać. Na pierwszy 
ogień kartka zamienia się w statek, który 
pływa po bezmiarach przychodnianych 
podłóg. Po pewnym czasie statek prze-
kształca się w samolot, który przecina 
powietrze i opada w różnych częściach 
korytarza. 

Mija zapowiedziana godzina, a pani 
doktor nadal nieobecna. Kolejne pró-
by zbudowania czegokolwiek z tej kartki 
okazują się klapą, syn gniecie ją ze zło-
ścią. “Filipku, a może da się w coś po-
grać tą kulką?”. Syn przygląda się po-
gniecionemu zawiniątku (zupełnie jak 
“Pomysłowy Dobromir” - tak mi przez 

myśl przelatuje) i zaczyna podrzucać je 
i łapać, albo próbuje wcelować w krze-
sło tak, by kulka nie spadła, rzucamy na 
zmianę do kółka utworzonego z naszych 
rąk. Próbujemy też pograć “w siatkówkę” 
i w “piłkę nożną”.

Od pewnego momentu naszym za-
bawom przyglądała się starsza pani. 
Gdy syn pobiegł do toalety, powiedzia-
ła: “Przyglądam się z niedowierzaniem, 
ileż to zastosowań ma jedna kartka pa-
pieru”.    

***
Oczywiście łatwiej by było dać dziec-

ku telefon z jakimiś grami czy tablet 
z bajką. Ale czy nie lepiej rozwijać my-
ślenie twórcze zamiast odtwórczego? 
Poza tym dziecko ma poczucie cie-
kawie spędzonego czasu z rodzicem. 
Mieliśmy możliwość luźnej rozmowy, 
śmiechu, wspólnego wymyślania, rywa-
lizacji - tego nie da nam zajęcie dziecka 
elektronicznym gadżetem.   

W co się bawić? Możliwości jest na-
prawdę bez liku. Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia. Na rozbudzenie pomysło-
wości zaproponuję kilka - takich, do 
których nie ma potrzeby specjalnie się 
przygotowywać, do których wystarczą 
proste, ogólnodostępne przybory, albo 
wręcz nie są potrzebne żadne. Mam na-
dzieję, że pomoże to znaleźć ulubione 
rodzinne zajęcia, pozwoli na wspólne 
zabawy, wspólne tworzenie, na wspólne 
przeżywanie radości, na zdrową rywali-
zację i naukę nienudzenia się bez elek-
tronicznych przydasiów.

Wymyślamy bajkę. Jedna osoba wy-
powiada dowolne zdanie, na przykład: 
“Na płocie siedział kot”; “Zuzia bardzo 

się nudzi i marudzi”; “Statek wpływa 
do portu”... Następnie każda z osób do-
powiada po jednym zdaniu. Można też 
taką bajkę spisać, zilustrować i “wydać”. 
Można stworzyć serię: “książeczki z do-
mowej bajalni”.

Zabawy z cieniem. Za pomocą uło-
żenia dłoni czy całego ciała tworzymy 
cienie, druga osoba zgaduje co to może 
być. Możemy też rysować cienie albo 
odrysowywać kształty.

Inną formą tej zabawy może być 
chodzenie i naśladowanie “jak cień” 
wszystkich ruchów drugiej osoby.

Gra w “inteligencję”. Zabawa od 
lat ma swoich fanów. Można grać we 
dwójkę lub w liczniejszej grupie. Po-
trzebne są kartki i długopisy. Ustalamy 
kategorie (standard: państwo, miasto, 
rzeka, przedmiot, imię, roślina, zwie-
rzę, kolor). Jedna z osób “przelatuje” 
w myślach alfabet, druga “zatrzymu-
je”, pierwsza podaje jaka litera wypadła. 
Wpisuje się nazwy w każdej kategorii. 
Kto pierwszy wypisze - woła STOP. Na-
stępnie zlicza się punkty (skala 3-stop-
niowa: brak odpowiedzi, odpowiedź 
taka sama jak u kogoś, unikatowa od-
powiedź).

Gra w okręty. Potrzebne kartki w krat-
kę i długopisy. Każdy rysuje kwadrat 
10x10 kratek, którego pion opisuje lite-
rami, a poziom cyframi. W kwadracie 
zaznaczamy 4x1 kratka (4 jednomasz-
towce), 3x2 kratki (3 dwumasztowce), 
2x3 kratki, 1x4 kratki. używając współ-
rzędnych “strzelamy” w pole przeciw-
nika (oczywiście nie widzimy tych pól). 
Jeśli trafimy, to przeciwnik mówi “tra-
fiony”, jeśli jest to cały statek, to mówi 
“trafiony-zatopiony”. 

Tworzenie puzzli (obrazki, pocz-
tówki, własne rysunki). Pocztówkę, 
obrazek lub własny rysunek tnie się 
na elementy, miesza i układa od nowa. 
Można też przygotować kilka takich ze-
stawów i - odkrywając po jednym ele-
mencie - zgadywać co to jest.

Składamy origami. Można wykorzy-
stać najprostsze znane schematy (sa-

molot, łódka, piekło-niebo), albo uczyć 
się nowych (są specjalne książki z wzo-
rami). Origami może zdobić, ale też 
może być użyteczne (np. jako eleganc-
ka kieszonka na sztućce).  

Zabawa ze sznurkiem. Potrzebny 
sznurek, włóczka, sznurówka lub cien-
ka tasiemka zawiązane tak, by tworzyły 
kółko. Poprzez odpowiednie chwytanie 
i przekładanie “odbieramy” na zmianę 
sznurek z rąk do rąk.

Zbyt często we współczesnych rodzi-
nach królują telewizory, komórki, lap-
topy i inne elektroniczne gadżety. Co-
raz młodsze dzieci są “wychowywane” 
przez bierne oglądanie bajek. Zasypu-
jemy dzieci coraz droższymi zabawka-
mi, które spełniają role odtwórcze. Zbyt 
mało za to prostych zabawek, które wy-
muszają tworzenie i uruchamiają wy-
obraźnię. Pokażmy dzieciom różne for-
my zabaw, nauczmy ciekawie spędzać 
wspólne chwile. Pokażmy, że można się 
wspaniale bawić bez zabawek czy elek-
troniki.

Zabawy bez elektroniki to wspania-
ła alternatywa na deszczowe dni, brak 

prądu czy na nieplanowane “przestoje” 
(choćby takie, jak opisane w początko-
wej scence). Mogą też być celowo zapla-
nowanymi, systematycznymi resetami 
od elektroniki (np. raz w tygodniu), gdy 
mamy czas dla rodziny, podczas którego 
jesteśmy ze sobą, a nie obok siebie. 

Poprzez twórcze zabawy, w których 
nie dajemy “gotowców”, rozwija się wy-
obraźnia i zaradność. Aktywne słu-
chanie i opowiadanie rozwijają mowę 
i ćwiczą pamięć. Kształtują się i utrwa-
lają dobre, prawidłowe nawyki społecz-
ne oraz prawidłowa komunikacja wer-
balna i niewerbalna. 

W czasie takich interaktywnych za-
baw przepracowuje się - w formie zaba-
wy, a więc w formie najbardziej lubianej 
przez dzieci - różne sytuacje społeczne. 
Uczy się przestrzegania reguł i zasad, 
współpracy i rywalizacji, wygrywania 
i przegrywania, planowania i realizacji. 

Czasami trzeba się ponudzić, by coś 
wymyślić. Pozwólmy więc dzieciom na 
odczucie nudy, nie wtykajmy im w ręce 
kolejnego gadżetu, by “mieć chwilę spo-
koju”. Dajmy wędkę zamiast ryby. Daj-
my mapę zamiast nawigacji. Dajmy kart-
kę i długopis zamiast telefonu czy tabletu. 

Wpadamy do przychodni 
na kilka minut przed 
planowaną wizytą, 
meldujemy się 
w rejestracji, a tam 
słyszymy „Pani doktor 
się spóźni”. Ile? „Nie 
wiadomo, trzeba czekać”. 
No trudno, jeśli to tylko 
kilka minut, to jakoś 
zleci. Siedzimy, a raczej 
ja siedzę, a Filip zwiedza 
okolicę gabinetu. Nawet 
obywa się bez wyskoków, 
chociaż pierwsze objawy 
nudy zaczynają się 
ujawniać.
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Ostatni miesiąc to wystrzał informacji na temat dużych podwyżek cen energii elek-
trycznej, czy te doniesienia są prawdziwe?

Tak, te doniesienia są niestety prawdziwe. Ceny nieprzerwanie rosną od listopada 
2017, co do tej pory było niespotykanym zjawiskiem. Medialna zmowa milczenia na ten 
temat została przerwana przez portal Money.pl, który 20 czerwca tego roku opublikował 
artykuł „Prąd drożeje, powodów jest kilka. Cierpią odbiorcy.”, który zresztą komentowa-
łem na blogu doradcy-energetyczni.eu. Wszyscy Klienci biznesowi, którzy na lata 2019-
2021 nie podpisali umów w zeszłym lub na początku tego roku, będą mieć problem z za-
chowaniem dotychczasowych warunków cenowych. 

Podpisywanie umowy z rocznym wyprzedzeniem? Czy to nie przesada?
O podwyżkach cen wiedzieli wszyscy handlowcy i doradcy energetyczni. Tłumaczy-

liśmy klientom, że warto zabezpieczyć się już teraz i zablokować cenę na najbliższe lata, 
aby nie przeżyć potem szoku finansowego, gdy skończy się aktualna umowa. Moi klien-
ci mają już zablokowane ceny do końca 2022 roku i mogą być spokojni do tego czasu, 
nie martwią się o energię.

Pańscy klienci biznesowi czy klienci indywidualni?
I jedni i drudzy. Dla klientów indywidualnych na terenie Warszawy mam bezkonku-

rencyjną ofertę z zatrzymaniem stałej ceny na 48 miesięcy. W porównaniu do Innogy, 
klient zyskuje jeden miesiąc w roku gratis. Biorąc pod uwagę zapowiadane podwyżki, 
zablokowanie cen w tym momencie przyniesie jeszcze większe oszczędności. 

Czyli czekają nas podwyżki cen prądu?
Tak, bezapelacyjne. Na razie od 1 lipca 2018 jedna z czołowych firm z udziałem Skarbu 

Państwa, Grupa Energa, jako pierwsza podniosła dla swoich klientów biznesowych ceny 
taryfowe o 10%. Średnia podwyżka to 42 zł/MWh (1000 KWh). Innogy, PGE, ENEA, 
TAURON do końca roku też zrobią to samo.  

Co w takim razie możemy zrobić? Bo podwyżki są nieuniknione.
Już w tym momencie należy zadbać o zablokowanie ceny na najbliższe lata poprzez 

zmianę sprzedawcy. Trzeba wybrać odpowiednią ofertę, co w morzu dostępnych opcji 
jest bardzo trudne. Na pewno należy wystrzegać się ofert z tzw. stałym rabatem od ceny, 
ponieważ jest to rabat np. 3-5% od ceny taryfowej i jak ona się zmieni, cena się zmieni. 
Należy rozpatrywać tylko suche sztywne oferty, bez ubezpieczania, pomocy elektryków, 
itp. W przypadku energii elektrycznej, im prostsza oferta ze stałą niezmienną ceną na 
cały okres umowy, tym lepsza.

Czy może Pan polecić coś dobrego?
Na moim blogu doradcy-energetyczni.eu napisałem dość szczegółowy poradnik na 

temat zmiany sprzedawcy w domu/mieszkaniu. A jeżeli chodzi o moją ofertę, to jest 
bezkonkurencyjna.

W czym Pańska oferta jest w takim razie lepsza od tych ofert z porównywarek in-
ternetowych?

Porównywarki internetowe to temat na osobny artykuł. Oferty są skrojone tak, aby 
w porównywarce dobrze wyglądały. Na razie analizuję sobie kilka „najlepszych z czo-
łówki” jednej z popularnych porównywarek, niestety, po wczytaniu się w OWU i regu-
laminy nie wygląda to już tak kolorowo i atrakcyjnie.

Moja oferta jest prosta i przejrzysta, żadnych gwiazdek, haczyków. Umowa komplek-
sowa, jedna faktura jak do tej pory, cykl prognozowy miesięczny, czyli płacimy za mie-
siąc lub za dwa miesiące, jak kto może i jak chce. Stała niska cena oraz niższa niż w In-
nogy opłata handlowa przez 48 miesięcy.

Po szczegóły zapraszam do kontaktu.

Szkoła  
Straży Pożarnej

Liliana Kołłątaj

Gmach zbudowano w latach 1937-38 w typowym wówczas stylu modernistycznym, 
według projektu Jana Redy. Powołanie do życia tego typu szkoły było bezpośrednio 
związane z przewidywaniami zbliżającej się wojny oraz z zapotrzebowaniem na ka-
drę oficerską.

Wmurowania aktu erekcyjnego dokonano 31 października 1937 r. Prace budowla-
ne ruszyły natychmiast, budynek w stanie surowym oddano w niecały rok później. 
Powstał wielofunkcyjny, trzyskrzydłowy gmach, składający się z dwóch bocznych 
skrzydeł wzdłuż ulic Słowackiego i Potockiej, wzbogaconych dominantą w postaci 
narożnej wieży. Od strony placyku u zbiegu Potockiej i Słowackiego powstała remi-
za strażacka, z czterema garażami dla wozów strażackich. W 1938 roku gotowe były 
pomieszczenia stałej załogi, garaże, pomieszczenia warsztatowe oraz część laborato-
ryjno-badawcza. 

Pierwszy kurs, na który przyjęto 37 osób, trwał od 1 marca do 31 lipca 1939 roku, 
wszyscy jego uczestnicy ukończyli zajęcia w terminie. Placówkę nazwano Central-
nym Ośrodkiem Wyszkolenia Pożarniczego. Nazwy tej używano do końca 1939 r. 
oraz kilka lat po wojnie.

Również Niemcy docenili potrzebę istnienia wykwalifikowanej kadry strażackiej, 
bo szkoła w czasie wojny nie została zamknięta. W okresie 1940-1944 działała pod 
nazwą Centralna Szkoła Pożarnicza i prowadziła krótkie kursy.

Pod koniec Powstania Warszawskiego gmach stał się schronieniem powstańców 
z batalionu Żubr, którzy wycofali się ze swych dotychczasowych pozycji. Nocą z 29 
na 30 września Niemcy zaatakowali budynek „Goliatami”, które zburzyły jego naroż-
ną wieżę.

Po wojnie odbudowa części historycznej zakończona została w 1948 r. Do roku 
1953 budynek rozbudowano o nowe skrzydła wzdłuż Potockiej i Słowackiego.

W 2007 ukończono budowę nowego segmentu na rogu Potockiej i Urzędniczej.
Po roku 1945 szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę, co było odbiciem zmian jej sta-

tusu.
W latach 1945-1950 prowadzone były kursy w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia 

Pożarniczego. Ponieważ tok nauki był krótki, do kilku miesięcy, de facto placówka 
nie miała statusu szkoły.

W latach pięćdziesiątych oficjalnie uznany został zawód pożarniczy, a kształcenie 
pożarnicze włączono do systemu szkolnictwa zawodowego. Wtedy to po raz pierw-
szy w nazwie pojawiło się słowo „szkoła”: w latach 1950-1955 jako Centralna Oficer-
ska Szkoła Pożarnicza, a od 1955 r. do 1971 r. - Szkoła Oficerów Pożarnictwa.

Szkoła Oficerów Pożarnictwa była szkołą pomaturalną – początkowo 2-letnią, 
a później 3-letnią. Po kolejnych zmianach programu i systemu nauki ostatecznie SOP 
stała się 4-letnią uczelnią i w efekcie uzyskała nazwę Wyższa Oficerska Szkoła Pożar-
nicza, która używana była w latach 1971-1981.

Od roku 1982 uczelnia funkcjonuje jako Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Obec-
na nazwa wiąże się ze zmianą statusu po strajku, jaki miał tam miejsce na przeło-
mie listopada i grudnia roku 1981. Studenci WOSP żądali objęcia uczelni projektem 
ustawy o szkolnictwie wyższym, sprzeciwiali się podporządkowaniu WOSP przepi-
som ustawy o szkolnictwie wojskowym. Postulaty nie zostały spełnione. 2 grudnia 
1981 r. na teren uczelni wkroczyły specjalne oddziały Milicji Obywatelskiej, zmusza-
jąc podchorążych i pracowników Szkoły do przerwania strajku okupacyjnego. De-
cyzją Rady Ministrów z 30 listopada 1981 roku Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza 
została rozwiązana. 17 stycznia 1982 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o powoła-
niu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, podporządkowanej Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych, czyli w praktyce zmilitaryzowanej, bez prawa do strajku (stąd w nazwie 
słowo „służba”). Zajęcia w SGSP rozpoczęły się 1 lutego 1982 r. Zachowana została 
ranga wyższej uczelni.

Obecnie Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział In-
żynierii Bezpieczeństwa Pożarowego od 2016 r. posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Warto wspomnieć, że w części aktualnych obiektów SGSP, przy ul. Siemiradzkiego 
2, w latach 1961 - 1984 mieścił się słynny „Lelewel”, odtworzone po ponad dwudzie-
stoletniej przerwie przedwojenne liceum z ulicy Złotej. Po ponownych przenosinach 
zakotwiczyło, już wreszcie chyba na dłużej, na ulicy Kiwerskiej. Obecnie budynki li-
ceum powiększyły powierzchnię oświatową SGSP. Mieszczą się tam sale wykładowe 
strażackiej uczelni. A ponieważ tereny obu szkół dzieli ulica Urzędnicza, sprytnie po-
łączono je metalową kładką, przerzuconą nad ulicą i ogrodzeniami.

Skoro już mowa o obiektach edukacyjnych, jakie istniały w tej okolicy, to wypada 
wspomnieć jeszcze o jednym.

Na wprost Straży, przy Gdańskiej 1, w długim, jednopiętrowym budynku o wyglą-
dzie mazowieckiego szlacheckiego dworku, od początku lat dwudziestych do wrze-
śnia 1939 działała Szkoła Powszechna Nr 53. Po bombardowaniach z początku wojny 
niewiele z niej zostało. Po wojnie nie zdecydowano o jej odbudowie. Jej miejsce zaj-
muje obecnie fragment Parku Kaskada, a dokładnie ten sam adres ma niewielki pa-
wilon z barkiem restauracyjnym.

Idąc ulicą Słowackiego 
od „Merkurego” 
w kierunku Marymontu, 
natkniemy się na 
potężne gmaszysko, 
które stoi tu od końca 
lat trzydziestych XX 
w. To budynek Szkoły 
Głównej Służby 
Pożarniczej, dawniej 
Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Pożarniczej. 
Mieści się tu również 
oddział żoliborski 
Straży Pożarnej. 
W czasach Powstania 
Warszawskiego 
w gmachu tym stworzył 
punkt oporu batalion 
Żubr. 
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1 sierpnia 1944
To właśnie na Żoliborzu przedwcześnie, przez niefortunny przypadek, rozpoczęło się 
Powstanie Warszawskie, na trzy godziny przed wyznaczoną godziną W.
O godz. 13:50 na ulicy Krasińskich, nieopodal pl. Wilsona, drużyna Kedywu 
transportująca broń natknęła się na patrol lotników niemieckich. 
Doszło do wymiany ognia.
Zaalarmowani Niemcy obsadzili punkty strategiczne, skrzyżowania, wiadukty łączące 
Żoliborz ze Śródmieściem, postawili w stan gotowości bojowej załogi Cytadeli 
i Dworca Gdańskiego. Ściągnęli posiłki ze Śródmieścia. Na luźno zabudowanym 
terenie, jakim był wówczas Żoliborz, mieli stosunkowo dużą swobodę działania, 
a natarcia powstańców załamywały się pod silnym ogniem. 
To przypadkowe wydarzenie utrudniło powstańcom opanowanie wielu strategicznych 
punktów na Żoliborzu. 
W nocy z 1 na 2 sierpnia Niemcy wycofali się jednak z centrum dzielnicy, m.in. do 
Cytadeli i na Dworzec Gdański.
Pełne kalendarium wydarzeń sierpniowych w czasie Powstania Warszawskiego na 
Żoliborzu znajdziecie w zeszłorocznym, sierpniowym numerze Gazety Nowego 
Żoliborza.

KARTKA 
Z KALENDARZA

SGSP. Główne wejście do Szkoły

SGSP. Budynki przedwojenne

Nowe budynki SGSP od strony ul.Potockiej



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

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

REKRUTACJA TRWA!REKRUTACJA TRWA!


