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Za stęp cze lo ka li za cje mia ły by
obo wią zy wać na czas bu do wy me -
tra. Nie ste ty, ma ją jed ną, pod sta -
wo wą wa dę: są da le ko od obec ne -
go ba zar ku. Przy naj mniej ta,
gdzie ba za rek sta nie naj praw do -
po dob niej – przy Ra dzy miń skiej
na prze ciw ko skle pu OBI oraz
przy Roz wa dow skie go. Pod uwa -
gę jest rów nież bra na dział ka
wzdłuż Za miej skiej i Aske na ze go,
gdzie w przy szło ści ma biec No -
wo troc ka.

Do ce lo wo przy me trze
Je że li cho dzi o lo ka li za cję do -

ce lo wą, to nic się nie zmie nia.
Roz wa ża ne są dwie – obie w oko -
li cy pę tli au to bu so wej przy Troc -
kiej. Za kil ka lat ba za rek sta nie
się pię tro wym bu dyn kiem z miej -
sca mi do han dlo wa nia na par te -
rze i miej sca mi par kin go wy mi po -
wy żej. Ale, jak wszyst ko, ta kon -
cep cja ta kże mo że się zmie nić.

– Za nim zo sta nie usta lo na
osta tecz na lo ka li za cja, prze pro -
wa dzi my kon sul ta cje spo łecz ne

– obie cał wi ce bur mistrz Grze gorz
Ga dec ki.

Dla cze go ba zar ku nie mo żna
na sta łe prze pro wa dzić od ra zu?

– Nie mo że my te go zro bić do -
ce lo wo, po nie waż od 2016 ro ku
Troc ka bę dzie przy po mi nać plac
bu do wy. Ma my więc przy go to wa -
ne dwie lo ka li za cje: przy Orań -
skiej oraz przy Pra tu liń skiej. Pro -
ble mem jest to, że te te re ny ob ję -

te są rosz cze nia mi Ro bot ni czej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej Pra ga,
któ ra ma pla ny od no śnie tych
miejsc. Wie rzy my jed nak, że za -
wrze my ugo dę – prze ko ny wał
obec ny na spo tka niu wi ce pre zy -
dent mia sta Mi chał Ol szew ski.
– Przede wszyst kim mu si my za -
dbać o in te re sy miesz kań ców. In -
te re sy kup ców bę dą re ali zo wa ne
w dru giej ko lej no ści. Ale za dba -
my o nie w mo żli wie naj więk szym
stop niu – obie cy wał.

Kup cy bo ją się bez ro bo cia
Kup cy ma ją oczy wi ście mnó -

stwo wąt pli wo ści. Więk szość
z nich for mal nie mo że han dlo wać
przy Troc kiej do koń ca 2014 ro ku,
umo wy na rok 2015 ma ją do pie ro
pod pi sać. – Czy 2 stycz nia 2016
bę dzie już mo żna ro bić za ku py
w no wym miej scu? Czy nie bę -
dzie my mu sie li pójść na bez ro bo -
cie, bo no we, za stęp cze miej sce
zo sta nie co praw da udo stęp nio ne,
ale mia sto prze cież nie prze rzu ci
nam bok sów, a nie ka żdy bę dzie
to w sta nie zro bić? – py ta li.

– Ten no wy ba zar przy me trze jest
wir tu al ny. Obec ny na na szym spo -
tka niu pre zes RSM Pra ga de kla ru je
współ pra cę, ale jak go „zdej mą”
i przyj dzie no wy, to ja ką ma my gwa -
ran cję, że to się nie zmie ni? Mie li -
ście po nad 20 lat na za pla no wa nie
prze no sin, bo prze cież o bu do wie
me tra wszy scy daw no wie dzie li, zo -

dokończenie na stronie 2

Bazar Trocka na Radzymińską?
� Pewna jest już informacja, że bazarek przy Trockiej przetrwa oraz data zakończenia
jego działalności w obecnym miejscu i kształcie: koniec 2015 r. Niepewnych
zapowiedzi jest znacznie więcej. Podczas spotkania z mieszkańcami i kupcami
podano kolejne możliwości lokalizacji targu – i tu nowość – zastępczą i docelową.

Budowa metra
na Trocką ma rozpocząć
się w 2016 r. i potrwa
około trzech lat. W tym
czasie bazarek trafi
do jednej
z tymczasowych
lokalizacji.

Rozmowa
z Piotrem Guziałem,

burmistrzem Ursynowa,
kandydatem

na prezydenta
Warszawy

– czytaj na stronie 6



Dro gi ro we ro we są już na naj -
wa żniej szych uli cach Bród na:
Kon dra to wi cza, Rem bie liń skiej,
Cho dec kiej, Wy szo grodz kiej, Mat -
ki Te re sy i Od ro wą ża. Nie daw no
po wsta ła ta kże ob wod ni ca osie dla,
bie gną ca po po łu dnio wej stro nie
Tra sy To ruń skiej. Do utwo rze nia
peł nej sie ci bra ku je tyl ko dróg
na pół noc nym od cin ku Cho dec -
kiej oraz na Wy soc kie go i Ba zy -
liań skiej. Bu do wa na dwóch ostat -
nich wła śnie się roz po czę ła.

W ra mach war tej 2 mln zł in we -
sty cji po wsta ną dro gi po obu stro -
nach Wy soc kie go po mię dzy zjaz -
da mi z Tra sy To ruń skiej a Ba zy -
liań ską, dro ga po wschod niej
stro nie Wy soc kie go po łą czo na
z po pu lar nym szla kiem na Od ro -
wą ża i dro ga po po łu dnio wej stro -
nie Ba zy liań skiej. Ozna cza to, że
wresz cie znik nie ab sur dal ny kwa -
drat do oko ła skrzy żo wa nia Ba zy -
liań skiej z Hie ro ni ma i Ogiń skie -

go a dzie ci z Gim na zjum nr 104
i Szko ły Pod sta wo wej nr 99 bę dą
mo gły bez piecz nie do je żdżać
do szkół przy Bart ni czej jed no śla -
da mi. Jed no cze śnie do bie ga koń -
ca bu do wa dro gi ro we ro wej

na mo ście Gro ta, dzię ki któ rej
po wsta nie po łą cze nie Bród na
z Bie la na mi.

Jak po ka zu je te go rocz ny po -
miar ru chu, wy ko na ny przez Zie -
lo ne Ma zow sze na zle ce nie Za -
rzą du Trans por tu Miej skie go,
dro ga ro we ro wa na Od ro wą ża
cie szy się du żą po pu lar no ścią.
W go dzi nach szczy tu ko rzy sta
z niej 120–140 ro we rzy stów
na go dzi nę. Wszyst ko wska zu je
więc na to, że ciąg Wy soc kie -
go–Od ro wą ża bę dzie głów nym
szla kiem ro we ro wym dziel ni cy.

No we dro gi bę dą mieć – na
więk szo ści od cin ków – sze ro kość
trzech me trów, dzię ki cze mu bę -
dzie mo żli we wy god ne wy prze -
dza nie. Przy oka zji oko licz ne
chod ni ki zo sta ną wy re mon to wa ne
przy uży ciu be to no wych płyt o wy -
mia rach 50×50 cm.

DG

Będzie wzorowa sieć dróg
� Chodzi oczywiście o drogi dla rowerów. Wszystko
dzięki rozpoczynającej się właśnie budowie na ulicach
Wysockiego i Bazyliańskiej.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Drogi
rowerowe na Wysockiego
i Bazyliańskiej będą
gotowe w styczniu.

sta wi li ście wszyst ko na ostat nią
chwi lę – za rzu ca li wła dzy.

Przed sta wi ciel War sza wy Spo -
łecz nej ape lo wał o kom plek so we
kon sul ta cje, w któ rych miesz kań -
cy za pro po no wa li by wa rian ty
przez ni ko go nie na rzu ca ne. Rad -
ny Mar cin Skło dow ski od ra zu za -
pro po no wał do ce lo wą lo ka li za cję
– na miej scu obec nej pę tli au to -
bu so wej, ale nie spo tka ło się to ze
zro zu mie niem.

– Przed sta wio ne pro po zy cje lo -
ka li za cji ba zar ku są kom plet nie
nie przy go to wa ne. Prze cież mia sto
ma spra wę w są dzie z RSM Pra -
ga, a wia do mo jak to jest: wy rok,
od wo ła nie, upra wo moc nie nie,
wszyst ko trwa. Nie do koń ca ja -
sne jest ta kże, kto za pła ci za tę
prze pro wadz kę, a je że li zo sta ną
nią obar cze ni kup cy, to czy nie
wpły nie to na po ziom cen – punk -
tu je rad ny Mi łosz Sta ni sław ski.

Ba za rek do ce lo wo po wsta nie
w jed nym z dwóch pro po no wa nych

wa rian tów. Tak de kla ru ją wła dze.
A ży cie po ka że, czy nie wy lą du je
na sta łe przy Ra dzy miń skiej.

– O pla nach do wie dzie li śmy się
nie daw no. Czte ry dział ki są ob ję -
te przez nas użyt ko wa niem wie -
czy stym na mo cy de cy zji z 1988
ro ku. Ma my w są dzie spór z mia -
stem, ale chce my, aby ba za rek zo -
stał na Tar gów ku i po sta ra my się
dojść do po ro zu mie nia – po wier -
dził An drzej Pół rol ni czak, pre zes
RSM Pra ga.

mac

dokończenie ze strony 1

Bazar Trocka na Radzymińską?

W ra mach im pre zy o nie zro zu -
mia łej na zwie, zor ga ni zo wa nej
przez urząd dziel ni cy Tar gó wek
i Przed szko le nr 106,458 dzie ci
po zna wa ło w Le sie Bród now skim
swo je dzie dzic two – hi sto rię gro -
du na Bród nie, stro je ry ce rzy ma -
zo wiec kich i krzy żac kich, wy bi ja -
nie mo net śre dnio wiecz ny mi me -
to da mi i strze la nie z ta tar skie go
łu ku. Na ko niec przed szko la ki
otrzy ma ły ksią żki „Bró dek i Tar -
gó wek” oraz pa miąt ko we mo ne ty,
a do zdjęć z ni mi po zo wał… czło -
wiek prze bra ny za ła si cę.

Ste fan Ła si ca to po stać, po ja -
wia ją ca się w szko łach i na wy da -
rze niach z udzia łem dzie ci, ma ją -
ca za chę cać do po zna wa nia Tar -
gów ka. Je go obec ność na im pre -
zie dla przed szko la ków jest być

mo że uza sad nio na, ale po ka zu je
jed no cze śnie cał ko wi ty brak po -
my słu na pro mo cję gro du.

Na po zio mie przed szko la wrzu -
ce nie do jed ne go wor ka pt. śre -
dnio wie cze – gro du z IX -X wie ku,
łu ków ta tar skich (XIII w.) i tań ców
dwor skich (XV w.) jest jesz cze roz -
sąd ne, ale chcąc za re kla mo wać
park ar che olo gicz ny – któ rym for -
mal nie od sze ściu lat jest gro dzi sko
– trze ba sku pić się na hi sto rii na -
szych przod ków i po ka zać gród
tak, jak na to za słu gu je.

Bród now skie gro dzi sko, czy li po -
zo sta łość po gro dzie, to ślad
po osad nic twie z IX -X wie ku. Wi -
docz ne do dziś pa gór ki są reszt ka mi
ziem no -drew nia nych wa łów, ota -
cza ją cych maj dan, na któ rym na si
przod ko wie chro ni li się przed na -

jaz da mi. Na pół noc i za chód od wa -
łów znaj do wa ła się osa da z pra -
wie 90 do ma mi. Gród po wstał z ini -
cja ty wy Pia stów, któ rzy uży wa li go
do kon tro lo wa nia pod bi te go Ma -
zow sza. Zo stał opusz czo ny z nie -
wia do mych przy czyn w XI wie ku.

Miej sce zwią za ne z wcze sną hi -
sto rią Po la ków i jesz cze ta jem ni -
cze po rzu ce nie osa dy? Brzmi jak
ma te riał na mu zeum o mię dzy na -
ro do wym za się gu. I nie wiel kie mu -
zeum rze czy wi ście mia ło po wstać.
Już czte ry la ta te mu pi sa li śmy
o pla nach bu do wy w Le sie Bród -
now skim pa wi lo nu wy sta wien ni -
cze go z eks po zy cją obiek tów z wy -
ko pa lisk, sa la mi mul ti me dial ny mi
i wi zu ali za cją gro du. Wszyst ko
mia ło po wstać do 2013 r., ale…

– War sza wę do padł kry zys fi -
nan so wy – mó wi bur mistrz Grze -
gorz Za wi stow ski. – Pla ny są na -
dal ak tu al ne, cho ciaż mu sie li śmy
je prze ło żyć na przy szłość. Obec -
nie prio ry te tem jest dla nas bu do -
wa żłob ków i przed szko li.

Kie dy w Le sie Bród now skim
po wsta nie po rząd ny park ar che -
olo gicz ny? Pie nię dzy na in we sty -
cję nie uwzględ nio no w per spek -
ty wie bu dże to wej na przy szły rok,
więc mo der ni za cja mo że za cząć
się naj wcze śniej w 2016. O ile bę -
dą na to fun du sze.

DG

Gród na Bródnie – gdzie są turyści?
� Ponad 450 przedszkolaków wzięło udział w imprezie „Osada – Bródno Stare”.
Grodzisko zasługuje jednak na reklamę także wśród osób starszych niż pięciolatki.
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Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE BA DA NIA…
Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan

swo ich zę bów czy wzrok, ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla po -
zo sta łych do mow ni ków, gdyż na ra ża
ich na prze by wa nie w nad mier nym
ha ła sie (np. bar dzo gło śne słu cha nie
TV lub ra dia), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś jest w sta nie
za spo ko ić wszel kie wy ma ga nia do ty -

czą ce apa ra tów słu cho wych – za rów -
no te es te tycz ne, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Dąbrowszczaków 5a
(przychodnia

specjalistyczna)
tel. 22 392 05 67

668-138-986

promocja
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– Za mie rza my zmie nić miej sco -
wy plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go dla Tar gów ka Fa brycz -
ne go – tłu ma czy Ja nusz Ja nik.

Dro ga do re ali za cji tej ini cja ty wy
jest jesz cze da le ka – uchwa ła rad -
nych dziel ni cy mu si tra fić do Ra dy
War sza wy i tam zo stać prze gło so -
wa na. Skąd ta ka de ter mi na cja?
Cho dzi o oba wę prze obra że nia
Tar gów ka w śmie cio wą dziel ni cę
– już ma my prze cież spa lar nię
na Za bra niec kiej i obiekt przy Bar -
dow skie go, do kąd tra fia ją od pa dy
nie bez piecz ne (mia ły tam być ta -
kże prze twa rza ne, ale to uda ło się
już wcze śniej unie mo żli wić).

– Miej sco we pla ny za go spo da -
ro wa nia uchwa lo ne dla Tar gów ka
Fa brycz ne go naj pierw w ro -
ku 1982, a na stęp nie 10 lat póź -
niej i po tem w 2001 ro ku nie
prze wi dy wa ły, że od pa dy sta ną się
źró dłem han dlu i zy sku, i że tak
wie le pod mio tów bę dzie chcia ło
na nich za ra biać. Obec nie ma my
w dziel ni cy 18 ta kich więk szych
czy mniej szych punk tów – mó wi
wi ce bur mistrz Ja nik.

Je go sło wa po twier dza wi ce bur -
mistrz Wa cław Ko wal ski. – Eks -
per ty zy tra fi ły do Ge ne ral ne go
Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska,
któ ry do li sto pa da ma czas, że by
okre ślić, czy ist nie nie kil ku wiel -
kich za kła dów ma ga zy no wa nia
od pa dów jest dla te go ob sza ru
wska za ne.

– Chce my, aby Tar gó wek Fa -
brycz ny w co raz więk szym stop niu
był ta ki tyl ko z na zwy. Dzię ki re -
wi ta li za cji Ka na łu Bród now skie go
czy bu do wie zbior ni ka re ten cyj -
ne go ma my oka zję stwo rzyć prze -
strzeń co raz bar dziej przy ja zną
dla miesz kań ców – do dał.

– Pla nu je my zmie nić cha rak ter
te go re jo nu na re kre acyj -
no-miesz ka nio wy – po twier dził
Ja nik.

Rad ni chcą, aby za kła dy już ist -
nie ją ce na dal ro bi ły swo je. Z za -
strze że niem jed nak, by nie mo gły
po wsta wać ko lej ne, a do tych cza so -
we nie mo gły być roz bu do wy wa ne.

Ten plan jest sprzecz ny z za mia ra -
mi władz War sza wy, któ re dą żą
do roz bu do wy spa lar ni i jak naj szyb -
sze go za mknię cia wy sy pi ska w Ra -
dio wie. Część sto łecz nych śmie ci ma
za kil ka lat tra fiać na daw ny po li gon
w oko li cach Zie lon ki, ale ten plan
za kła da ta kże zwięk sze nie wy daj no -
ści spa lar ni na Tar gów ku o kil ka set
pro cent, co wią że się z du żą roz bu -
do wą za kła du.

mac

Targówek nie chce
więcej śmieciowych firm
� – Chcemy uniemożliwić w naszej dzielnicy
rozbudowę zakładów gromadzących
i przetwarzających odpady – mówi wiceburmistrz
Janusz Janik. Władze chcą zerwać z wizerunkiem
śmieciowego Targówka.

1 paź dzier ni ka na uli ce Tar gów -
ka i Bród na wy je cha ły au to bu sy li -
nii 356. Tra sa bę dzie dość skom pli -
ko wa na: Su wal ska – Ła bi szyń ska
– Kon dra to wi cza – Win cen te go
– Bo rzy mow ska – Troc ka – Pra tu -
liń ska – Han dlo wa – Mysz kow ska
– Ossow skie go – Wi teb ska.

Przy sta nek „Wi teb ska” bę dzie
pę tlą tyl ko na pa pie rze, bo au to -
bu sy kur su ją po pier ście niu Han -
dlo wa – Mysz kow ska – Ossow -
skie go jed no kie run ko wo, zgod nie
z ru chem wska zó wek ze ga ra.
Przy stan ki Mysz kow ska, Wi teb -
ska i DKS Tar gó wek są przy stan -
ka mi w jed nym kie run ku, ob słu gi -
wa ny mi w tej wła śnie ko lej no ści.

O utwo rze nie li nii łą czą cej Tar -
gó wek Miesz ka nio wy z Bród nem
i wzmoc nie nie 156 ape lo wa li
na czerw co wych spo tka niach kon -
sul ta cyj nych miesz kań cy do je -
żdża ją cy na cmen tarz Bród now -
ski, do urzę du dziel ni cy i Szpi ta la
Bród now skie go.

Dru ga zmia na we szła w ży cie 4
paź dzier ni ka i po win na za do wo lić
przede wszyst kim se nio rów, od -
wie dza ją cych w week en dy gro by

bli skich. Li nia 409, kur su ją ca do -
tych czas na tra sie z cmen ta rza
Pół noc ne go do Ar ka dii, zo sta ła
znacz nie wy dłu żo na, po je dzie uli -
ca mi Sło miń skie go, mo stem
Gdań skim, Sta rzyń skie go, Win -
cen te go, Kon dra to wi cza i Cho -
dec ką na Pod gro dzie.

ZTM od kil ku lat – czę sto
wbrew miesz kań com – pro mu je
krót kie li nie au to bu so we, pró bu -
jąc prze rzu cić głów ne po to ki pa -
sa żer skie na to ry, tym ra zem idzie
jed nak na rę kę star szym oso bom,

któ re wo lą je chać dłu żej, ale nie
prze sia dać się. O prze kształ ce nie
kur su ją ce go tyl ko w week en -
dy 409 w li nię cmen tar ną, łą czą cą
naj więk sze war szaw skie ne kro po -
lie (Pół noc ny, Woj sko wy, Po wąz -
kow ski i Bród now ski) od lat wal -
czy ła m.in. pa ni Wan da z Za ci sza,
po ja wia ją ca się na wszyst kich spo -
tka niach po świę co nych ko mu ni -
ka cji miej skiej. Jak wi dać udział
w kon sul ta cjach spo łecz nych się
opła ca.

DG

Nowe autobusy na Bródno i cmentarze
� Zarząd Transportu Miejskiego spełnia obietnicę z czerwcowych spotkań
z mieszkańcami i… realizuje pomysł barwnej postaci z Zacisza.

źródło: Zarząd Transportu M
iejskiego

Planujemy
zmienić charakter tego
rejonu na
rekreacyjno-mieszkaniowy
– mówi wiceburmistrz
Janusz Janik.
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Jed ni in ter nau ci rzu ca ją nie cen -
zu ral ne epi te ty, świad czą ce o zu -
peł nym bra ku to le ran cji, i de kla -
ru ją, że ich no ga ni gdy w Ram pie
nie po sta nie. Dru dzy chwa lą te atr
za od wa gę i za wy jąt ko wą lek cję
to le ran cji oraz pod kre śla ją, że nie
mo gą do cze kać się pre mie ry.

Głód mi ło ści
Mu si cal „Rent” z mu zy ką i li -

bret tem Jo na ta na Lar so na uwa ża -
ny jest za je den z naj wa żniej szych
mu si ca li ostat niej de ka dy XX wie -
ku, gdyż ja ko pierw szy wpro wa dził
do mu si ca lu wa żne, ale i kon tro -
wer syj ne te ma ty jak ho mo sek su -
alizm czy wi rus HIV. Je go ak cja
roz gry wa się w East Vil la ge w No -
wym Yor ku. Opo wia da hi sto rię
gru py lu dzi, swo istej bo he my ar ty -
stycz nej, któ rą łą czy ży cie na mar -
gi ne sie spo łecz no ści. Wie lu z nich

jest no si cie la mi wi ru sa HIV, nie
ma do mu i czę sto fi zycz nie cier pi
– by wa ją głod ni czy wy zię bie ni.
Nie to jest jed nak naj gor sze. Naj -
bar dziej bo wiem cier pią z po wo du
obo jęt no ści oto cze nia i nie za spo -
ko jo ne go gło du mi ło ści.

Dla mło dych du chem
– Mu si cal „Rent” Joh na ta na Lar -

so na ma prze sła nie ade kwat ne
do dzi siej szych cza sów: w świe cie,
gdzie rzą dzi pie niądz, w osta tecz -
nym roz ra chun ku z ży cia li czy się
nie on, lecz mi łość. Mi mo że nie
mo żna jej ku pić za żad ne pie nią dze,
nie któ rym wy da je się, że mo żna ją
wy na jąć – stwier dza rzecz nicz ka
pra so wa te atru Agniesz ka Wy szo -
mir ska. – „Rent” w Ram pie bę dzie
mu si ca lem dla mło dych i dla „mło -
dych du chem”, da ją cych się po rwać
roc ko wej mu zy ce i świet nym wo ka -

li stom. Dla wszyst kich, któ rzy nie
bo ją się uto żsa mić z bo ha te ra mi,
śpie wa jąc z ni mi pio sen ki i dla tych,
któ rzy nie do koń ca ich ro zu mie jąc,
jed nak po ci chu im ki bi cu ją. Dla
mło dych, któ rzy jesz cze nie od na -
leź li swo jej dro gi i dla doj rza łych,
któ rzy w gąsz czu obo wiąz ków tę sk -
nią za ra do snym i bez tro skim ży -

ciem. To mu si cal o wol no ści, to le -
ran cji, ale przede wszyst kim o po -
trze bie mi ło ści, do któ rej ka żdy
czło wiek ma pra wo – pod kre śla.

Ra zem z Ro mą
Re ży se rem przed sta wie nia jest

Ja kub Szy dłow ski – wo ka li sta, ak -
tor zwią za ny z war szaw ski mi te -
atra mi Ro ma, Ko me dia i Stu dio
Buf fo oraz Te atrem Pol skim
w Szcze ci nie i Mu zycz nym
w Gdy ni. W mu si ca lu wy stą pią
nie tyl ko ak to rzy Te atru Ram pa,
ale ta kże ar ty ści z Te atru Ro ma.

To naj więk sza i naj wa żniej sza
pro duk cja, któ ra po wsta ła w te -
atrze na Ko ło wej w cią gu ostat -
nich kil ku na stu lat.

– Po pre mie rach mu si ca lu
„Rent” w Cho rzo wie i Szcze ci nie
chcia ło by się po wie dzieć
„do trzech ra zy sztu ka”! Dla cze go?
Po nie waż w War sza wie szy ku je się
prze łom i dla in sce ni za cji mu si ca -
lu, i dla Te atru Ram pa – pod su mo -
wu je Agniesz ka Wy szo mir ska.

War szaw ska pre mie ra od bę dzie
się 24 paź dzier ni ka.

amk

To musical
o wolności, tolerancji, ale
przede wszystkim
o potrzebie miłości,
do której każdy człowiek
ma prawo – podkreśla
Agnieszka Wyszomirska.

Te ren, na któ rym po wsta nie
no wy skwer, na le ży obec nie do
Miej skie go Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji, ale ne go -
cja cje na te mat je go sprze da ży
zo sta ły już za koń czo ne. Na ostat -
niej se sji ra da dziel ni cy Tar gó wek
pod ję ła de cy zję o przy zna niu
na ten cel 380 tys. zł.

– Skwer po wsta nie w ra mach
pro gra mu re wi ta li za cji Ka na łu
Bród now skie go – mó wi rad ny
Mar cin Skło dow ski. – Miesz kań -

cy na pew no z ra do ścią przyj mą
ko lej ne miej sce, gdzie bę dą mo -
gli spę dzić czas z dzieć mi.
W szcze gól no ści, że po bli ski
plac za baw na ul. Stern he la nie
speł nia ich ocze ki wań.

W związ ku z re wi ta li za cją Ka -
na łu wy bu do wa ne zo sta ną ta kże
dwa no we most ki pie szo -ro we ro -
we. Po wsta ną one w oko li cy
ul. Bar dow skie go, nie da le ko po -
wsta ją ce go na El sne ro wie je zio ra.
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Jeszcze jeden skwer
� Dobra wiadomość dla mieszkańców Zacisza: blisko
tzw. skweru ekologicznego, przy ul. Lecha powstanie
kolejny fragment promenady.

Głód, chłód, seks i geje na Kołowej
� Od wielu lat żaden spektakl Teatru Rampa nie wzbudził takich emocji i to jeszcze przed premierą. Na forach
internetowych zawrzało. W najnowszym przedstawieniu, stanowiącym polską adaptację broadwayowskiego
musicalu „Rent”, poruszone zostaną tak trudne tematy jak homoseksualizm czy wirus HIV.

– Czte ry la ta te mu, mi mo bar -
dzo do bre go wy ni ku, nie zdo był
Pan man da tu w ra dzie mia sta.

– Z jed nej stro ny bar dzo ża łu je,
bo nie mia łem oka zji bro nić na -
szych spraw, kie dy ra tusz prze pro -
wa dzał cię cia bu dże to we i pra skie
in we sty cje po ko lej zni ka ły z bu -
dże tu. Z dru giej – nie był to dla
mnie czas zmar no wa ny. Uro dził
mi się syn Do mi nik i je mu po świę -
ci łem tę ka den cję. Dziś ma już
czte ry lat ka, więc jest na ty le du ży,
że ta ta mo że z po wro tem za an ga -
żo wać się w spra wy sa mo rzą do we.

– Czy li cią gnie wil ka do la su.
– Tak, bę dę star to wał do Ra dy

War sza wy z pierw sze go miej sca
na li ście SLD. Je stem prze ko na -
ny, że mo je do świad cze nie przy da
się. Pa trząc na efek ty ostat nich
czte rech lat, do cho dzę do smut -

ne go wnio sku, że by li śmy sła bo
re pre zen to wa ni. Ka żdy pa mię ta,
ile by ło obiet nic, a ile rze czy wi -
ście zro bio no dla Tar gów ka.

– Cze go nie zro bio no?
– Rad ni po zwo li li na prze ło że nie

o kil ka lat prze bu do wy Ło dy go wej,
z bu dże tu wy pa dła też uli ca Win -
cen te go. O mo ście Kra siń skie go
nie wspo mi na jąc. Tar gó wek i Pra ga
by ły w tej ka den cji na praw dę wy jąt -
ko wo sła bo re pre zen to wa ne w Ra -
dzie War sza wy. Nie by ło wspar cia
rad nych w spra wie po my słu bu do -
wy przez RSM Pra ga do mu kul tu ry
na Tar gów ku. Przy po mnę, że ma to
być no wo cze sna pla ców ka kul tu ry,
łą czą ca funk cje do mu kul tu ry, me -
dia te ki, uni wer sy te tu trze cie go wie -
ku i miej sca spo tkań lu dzi mło dych.
Ta kie go miej sca bra ku je na ma pie
Tar gów ka Miesz ka nio we go. Na wet

spra wa prze nie sie nia ba zar ku
na Troc kiej w in ne miej sce nie po -
wo do wa ła wcze śniej za in te re so wa -
nia rad nych. Obu dzi li się do pie ro
przed sa my mi wy bo ra mi, cho ciaż
o ko niecz no ści zna le zie nia dla ba -
zar ku no wej lo ka li za cji wia do mo
od wie lu lat.

– Wróć my do do mu kul tu ry
przy Troc kiej. Są ja kieś no we
usta le nia?

– Od lat wal czę, przy sil nym
wspar ciu za rzą du spół dziel ni,
o nasz dom kul tu ry. Za rząd RSM
Pra ga dwu krot nie pi sem nie po na -
wiał pro po zy cję bu do wy wspól nie
z mia stem ta kiej pla ców ki, oso bi ście
w ze szłym ro ku roz ma wia łem
na ten te mat z Han ną Gron kie wicz -
-Waltz. Przez po nad 45 mi nut prze -
ko ny wa łem o po trze bie tej in we sty -
cji, ale pa ni pre zy dent by ła wów czas

bar dziej za nie po ko jo na zbli ża ją cym
się re fe ren dum w spra wie jej od wo -
ła nia i nie uda ło się nic za ła twić.
Wspól nie z pre ze sem RSM Pra ga
An drze jem Pół rol nicz kiem roz ma -
wia li śmy na ten te mat z dy rek to ra -
mi biur i rad ny mi mia sta. Oczy wi -
ście na prze szko dzie sto ją nie ure gu -
lo wa ne spra wy praw no -wła sno ścio -
we grun tów, do re gu la cji któ rych
wie le lat te mu zo bo wią za ło się mia -
sto. Ostat nio o spra wie do mu kul tu -
ry, nie ure gu lo wa nych grun tach,
a ta kże lo ka li za cji ba zar ku na Troc -
kiej roz ma wia łem z wi ce pre zy den -
tem Mi cha łem Ol szew skim. Obie -
cał przyj rzeć się spra wie. Od lat tyl -
ko sło wa, sło wa, sło wa… Bez wy -
raź ne go wspar cia w Ra dzie War sza -
wy wie le spraw na szych miesz kań -
ców nie zo sta nie za ła twio na.

– Świat po pra wej stro nie Wi sły
nie koń czy się na spra wach zwią -
za nych RSM Pra ga?

– Te spra wy są mi jed nak szcze -
gól nie bli skie z ra cji miej sca za -
miesz ka nia i ak tyw nej dzia łal no ści
w ra dzie osie dla. Ale ak tyw ny je -
stem ta kże po za spół dziel nią.
Na przy kład z gru pą przy ja ciół ta -
kich jak m.in. Ro mek So ro czyń ski,
pre zes UKS „Zdro wy Tar gó wek”
czy An drzej Su pron, mistrz olim -
pij ski w za pa sach, or ga ni zu je my
za wo dy w za pa sach. To im pre zy,
nie tyl ko dla dzie ci z Tar gów ka
i Pra gi, ale i jak na przy kład ostat -
nio ran gi mi strzostw Pol ski ju nio -
rów czy też za wo dy mię dzy na ro do -
we. Na sza mło dzież ma co raz wię -
cej do po wie dze nia, ma my już

swo ich mi strzów Pol ski. Od lat po -
ma gam też klu bo wi GKP „Tar gó -
wek” w or ga ni za cji tur nie jów m.in.
pił kar skich dla dzie ci i mło dzie -
ży…To do brze, że na sze dzie ci
i mło dzież ma ją mo żli wość ak tyw -
ne go spę dza nia wol ne go cza su.

– GKP ma od dwóch lat po wa -
żne pro ble my

– My ślę, że w du żej mie rze wy -
ni ka ły z te go, że za bra kło wspar cia
dla klu bu w ra dzie mia sta. Spór
z Biu rem Spor tu o aspek ty pro ce -
du ral ne nie po wi nien mieć wpły wu
na dzia łal ność spor to wą klu bu.
A nie ste ty miał i to bar dzo du że.
De kla ru ję, że w no wej ka den cji
do pro wa dzę do za koń cze nia pro -
ble mów GKP Tar gó wek i nie po -
zwo lę, by urzęd ni cy swo imi błęd -
ny mi de cy zja mi ni we czy li wie lo let -
ni do ro bek klu bu, czy li co naj -
mniej kil ku dzie się ciu osób, któ re
po świę ca jąc swój czas, a nie raz
i pie nią dze, ura to wa li obiekt
przy Ko ło wej przed po dzie le niem
lo sów Sar ma ty, Skry czy Hut ni ka.

– Dzię ku ję za roz mo wę
Rozm. bw

Byliśmy słabo reprezentowani
� Rozmowa z Dariuszem Klimaszewskim, kandydatem do Rady Warszawy z listy SLD.

Z budżetu wypadła też ulica Wincentego.
Efekty widać każdego dnia

Nie było wsparcia radnych w sprawie pomysłu
budowy przez RSM Praga domu kultury na

Targówku

źródło: m
ediateka.w

aw.pl

źródło: strazm
iejska.w

aw.pl



By ło to speł nie nie wnio sków
miesz kań ców Za ci sza i ro dzi ców
dzie ci uczęsz cza ją cych do Szko ły
Pod sta wo wej nr 52, po par tych
uchwa ła mi ra dy ro dzi ców i set ka -
mi pod pi sów, ta kże z pry wat ne go
przed szko la i szko ły przy uli cy
Ło kiet ka. Uli ca Sa ma ry tan ka ma
jesz cze zo stać za bez pie czo -
na w do dat ko wy spo sób.

Już od lat, z po wo du bra ku uli cy
No wo -Troc kiej, ciąg Jór skie go -Sa -
ma ry tan ka -Gi lar ska słu ży za szyb -
ki prze jazd z Bród na, Bia ło łę ki
do Ra dzy miń skiej i w prze ciw nym
kie run ku. Na tłok aut jest tak du ży,
że na tę że nie ru chu na osie dlo wych
jezd niach jest po rów ny wal ne ze
Śród mie ściem. Ka żdy prze jazd
cię żkie go sa mo cho du czy au to bu -
su ozna cza drże nie szkla nek i ta le -
rzy w oko licz nych do mach, nie któ -
re ma ją już pęk nię cia. Do dat ko wą
ucią żli wo ścią dla miesz kań ców,
któ rzy chcą po pro stu wy je chać ze
swo jej po se sji, z ga ra żu, jest brak
pew no ści, czy ten wy jazd nie skoń -

czy się stłucz ką. W ostat nich
dwóch la tach po li cja za no to wa ła
już ta kie ko li zje: zde rze nia bocz -
ne, nie udzie le nie pierw szeń stwa,
po trą ce nie pie sze go…

Jed nak nie te sta ty sty ki zde cy do -
wa ły o mon ta żu spo wal nia czy ru -
chu, a bez pie czeń stwo dzie ci i ro -
dzi ców prze mie rza ją cych te uli ce
w dro dze do pla có wek oświa to -
wych. Kie row cy pę dzą cy swy mi po -
jaz da mi nie zwal nia ją na wet na łu -
ku skrzy żo wa nia ulic Jór skie go i Sa -

ma ry tan ka, gdzie mu sia no za mon -
to wać spe cjal ne ba rie ry ochron ne.

W czerw cu roz pę dzo ny VW Pas -
sat wpadł na chod nik uli cy Sa ma ry -
tan ka, po trą cił jed ną z mam wra ca -
ją cą ze swo ją po cie chą ze szko ły
(dziec ku nic się nie sta ło), a na stęp -
nie wpadł na przy sta nek au to bu su
li nii 120. To da ło kon kret ny im puls
do dzia ła nia wła dzom dziel ni cy.

Zło żo ne kil ka set pod pi sów po -
mo gło uza sad nić de cy zję, choć
od po wie dzi na wcze śniej sze wnio -
ski spo ty ka ły się z od mo wą.

Mo je pierw sze wnio ski (in ter pe -
la cje) w tej spra wie zo sta ły zło żo ne
już trzy la ta te mu, choć o nie bez -
pie czeń stwie w tym re jo nie pi sa łem
na ła mach „Echa” kil ka krot nie.
Wte dy od po wiedź brzmia ła: „Nie
da się”, po nie waż „uli ca Gi lar ska
sta no wi szyb ką dro gę ewa ku acji
z te go re jo nu”. Póź niej sze pro po zy -
cje ta kże zby wa no dal szy mi ana li -
za mi wy pad ków na tych uli cach.

Kry ty ka
Gdy jed nak pro gi się po ja wi ły

na dro dze, po za gło sa mi po pie ra -

ją cy mi, po ja wi ły się ta kże kry tycz -
ne: „po szko do wa ni w ka ret ce
z uszko dzo nym krę go słu pem bę -
dą mie li ubaw po pa chy”, „bzdur -
ne, nisz czą za wie sze nie sa mo cho -
du”, „pry wa ta, da ję Pa nu czas
na ich zdję cie!”, „niech Pan udo -
wod ni, że tam lu dzie ła mią prze -
pi sy.”, „pro gi nie roz wią żą pro -
ble mu. Do pó ki kie row cy i pie si
bę dą bez żad nych kon se kwen cji
ła mać prze pi sy, nic się nie zmie ni.
Po pro gach zwal nia ją cych prze je -
cha łam przed chwi lą i uwa żam, że
one wła śnie mo gą być za gro że -
niem, bo wi dzia łam, jak sa mo cho -
dy pró bu ją je chać środ kiem”.

Z czę ścią ar gu men tów nie da
się po le mi zo wać. Je śli dla ko goś
wa żniej szy jest sa mo chód niż
dziec ko, czło wiek, to nie ma na to
ar gu men tów. Gdy ktoś mó wi, że
kie row cy je żdżą prze pi so wo, to
za pra szam na skrzy żo wa nie ulic
Gi lar skiej i Sa ma ry tan ka ok. 8.00
i 17.00. Niech spró bu je przez nie
przejść, naj le piej z trój ką dzie ci.

Te raz gdy przy skrzy żo wa niu jest
jesz cze zlo ka li zo wa na fi lia Szko ły
Pod sta wo wej nr 52 z kla sa mi ze -
ro, bez pie czeń stwo mu si być za -
pew nio ne!

Za ci szań skie uli ce to nie ob -
wod ni ca mia sta, dziel ni cy, ale
ulicz ki osie dlo we, któ re tym cza -
so wo mu szą speł niać ro lę dróg
wiel ko miej skich, do cza su roz bu -
do wy uli cy Win cen te go, bu do wy
No wo -Troc kiej i in nych.

Z per spek ty wy dwóch ty go dni
uwa żam, że za mon to wa nie pro gów
by ło jak naj bar dziej uza sad nio ne.
Ruch na uli cach się uspo ko ił. Kie -
row cy przy zwy cza ili się do no wej
sy tu acji. Część z nich chy ba zmie -
ni ła tra sę i sa mo cho dów jest jak by
mniej. Ro dzi ce czu ją się bez piecz -
niej, pro wa dząc swo je po cie chy
do szko ły. Gdy by wszy scy prze -
strze ga li prze pi sów ru chu dro go -
we go, tak dra stycz ne środ ki w po -
sta ci pro gów nie by ły by po trzeb ne,
ale sko ro ina czej się nie da…

Ję drzej Ku now ski
je drzej@ku now ski.waw.pl

kom. 600-735-671

Wolniej na Zaciszu, i dobrze!
� W zeszłym miesiącu na Jórskiego i Gilarskiej zostały zamontowane wyspowe progi zwalniające.
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Ulice 
zaciszańskie to nie
obwodnica miasta,
dzielnicy, ale uliczki
osiedlowe, które
tymczasowo muszą
spełniać rolę dróg
wielkomiejskich, do czasu
rozbudowy ulicy
Wincentego, budowy
Nowo-Trockiej i innych.

Autor jest radnym dzielnicy Targówek
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– Or ga ni zu jąc re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia Han ny Gron -
kie wicz -Waltz pa ra dok sal nie wzmoc -
nił Pan jej po zy cję i praw do po dob nie
za pew nił wy bór na trze cią ka den cję.
Jest Pan za do wo lo ny z ta kie go ob ro -
tu spra wy?

– Na pew no za dzia ła li śmy sty mu -
lu ją co dla War sza wy, bo Han -
na Gron kie wicz -Waltz prze bu dzi ła
się w wy ni ku ak cji re fe ren dal nej. To
do brze – na szym ce lem by ło od wo -
ła nie lub po pra wa funk cjo no wa nia
urzę du pre zy den ta. Czy za pew ni li -
śmy jej trze cią ka den cję? Nie są dzę,
bo prze bu dze nie pa ni pre zy dent by -
ło chwi lo we. Wciąż naj waż niej sze
pro ble my War sza wy są prze mil cza -
ne przez obec ne wła dze, tak jak np.
spra wa śmier dzą ce go na ca łą pół -
noc ną War sza wę wy sy pi ska w Ra -
dio wie. Pa ni pre zy dent po bu dzo -
na gnie wem miesz kań ców by ła
w na tar ciu rok te mu, te raz wró ci ła
do daw nej, moc no za spa nej for my.

– Jak War sza wa po win na roz wią -
zać pro blem śmie ci? Ra dio wo czuć
na Bie la nach i Be mo wie w pro mie -
niu kil ku ki lo me trów.

– Go spo dar ka od pa da mi po ka zu -
je nam bar dzo do bit nie, że War sza -
wa to mia sto bez go spo da rza. Prze -
targ na wy wo że nie śmie ci z więk szo -
ści dziel nic wy gra ło MPO, czy li spół -
ka miej ska pod le gła Han nie Gron -
kie wicz -Waltz, bę dą ca na kra wę dzi
ban kruc twa. Zo sta ła za si lo na fi nan -
so wo z MPWiK, że by w ogó le speł -
nić kry te ria prze tar go we. Już sam
ten fakt jest skan da lem i po wi nien
być zba da ny przez od po wied nie
służ by. A Ra dio wo mu si być za -
mknię te tak szyb ko jak się da i nie
cho dzi tyl ko o wy sy pi sko, lecz tak że
są sied nią kom po stow nię. Na Bie la -
nach jest sor tow nia fir my Byś, któ ra
do sta ła ogrom ne do fi nan so wa nie
z Unii na ten za kład, któ re go dziś
w ża den spo sób się nie wy ko rzy stu je.
Ten przy kład po ka zu je, jak nie od po -
wie dzial ni są lu dzie nad zo ru ją cy pro -
blem śmie ci w mie ście. Pie nią dze,
któ re Byś do stał z UE to prze cież
wspól ne pie nią dze eu ro pej skich po -
dat ni ków (tak że nas wszyst kich!) wy -
da ne w ce lu pro eko lo gicz nym, a dziś
de cy den ci z MPO i wła dze mia sta
uzna ły, że nie bę dą ko rzy stać z sor -
tow ni fir my Byś, bo prze cież ta niej
jest wy wieźć wszyst ko na Ra dio wo
i za smro dzić ca łą oko li cę. 

– Wie my, że dzie je się źle, a ce le
usta wy śmie cio wej nie są w sto li cy
osią ga ne, ale nie usły sza łem od po -
wie dzi, jak Pan by roz wią zał ten
pro blem. 

– Na le ży przede wszyst kim jak
naj szyb ciej roz bu do wać spa lar nię
na Tar gów ku i wie lo krot nie zwięk -
szyć jej wy daj ność. Przy współ cze -
snej tech ni ce i nor mach pro eko lo -
gicz nych miesz kań cy nie ma ją żad -
nych pod staw do obaw przed spa -
lar nią. W cen trum Wied nia funk -
cjo nu je ta ka in sta la cja bez ne ga tyw -
ne go wpły wu na ja kość ży cia miesz -
kań ców, a jed no cze śnie pro du ku jąc
ta nią ener gię. Moż na to zro bić
w part ner stwie pu blicz no -pry wat -
nym al bo zna leźć pry wat ne go ope -
ra to ra. Naj waż niej sze jest to, że
dzia ła nia po win ny być pod ję te na -
tych miast. Dys po nu ję na gra nia mi
fil mo wy mi, po ka zu ją cy mi, że śmie ci
z War sza wy tra fia ją tak że na nie le -
gal ne wy sy pi ska. To do wód na to, że
go spo dar ka od pa da mi w sto li cy jest
pa to lo gicz na. 

– Mo gę otrzy mać te na gra nia?
– Tak, prze ka żę je. Moż na je

opu bli ko wać w in ter ne cie ja ko ilu -
stra cję na szej roz mo wy.

– Zmień my te mat. War sza wa jest
scen tra li zo wa na, jak chy ba ni gdy
w swo jej hi sto rii. Sa mo rząd miesz -
kań ców od daw na nie ist nie je. War -
szaw ska Wspól no ta Sa mo rzą do wa
chce to zmie nić. Jak za mier za cie to
zro bić?

– Obec ny ustrój mia sta jest cho ry,
po dob nie jak sys tem roz dzie la nia
pie nię dzy po mię dzy dziel ni ce. Przy -
po mnij my, że Han na Gron kie wicz -
-Waltz 8 lat te mu obie cy wa ła de cen -
tra li za cję, a zro bi ła do kład nie od -
wrot nie. Wła dzę od da ła nie bur mi -
strzom, lecz więk szość zo sta wi ła so -
bie, wi ce pre zy den tom i dy rek to rom
biur ra tu sza. Chce my zde cen tra li zo -
wać mia sto i bę dzie to nasz prio ry -
tet. Wła dza mu si wró cić do bur mi -
strzów i rad nych dziel nic, czy li de
fac to jak naj bli żej miesz kań ców.

– Jak WWS za mie rza to osią -
gnąć?

– Plat for ma Oby wa tel ska nie mo -
że mieć sa mo dziel nej więk szo ści
w Ra dzie War sza wy. To jest naj waż -
niej sze, bo dziś ten „układ za mknię -
ty” two rzy pa to lo gię, w któ rej rad ni,
za miast kon tro lo wać pre zy den ta, są
de fac to je go pod nóż kiem. Je śli PiS
i PO bę dą mia ły wy ni ki po rów ny -
wal ne, to za pew ne bez WWS nie
bę dzie moż li we zbu do wa nie więk -
szo ści. Za pro po nu je my roz wią za nia
usta wo we zmie nia ją ce ustrój War -
sza wy, na bar dziej de mo kra tycz ny.
Po sta wi my tak że twar do spra wę
„ja no si ko we go”, de kre tu Bie ru ta
i re for my opłat za użyt ko wa nie wie -
czy ste. Zgło sze nie ich w Sej mie

przez PO bę dzie wa run kiem za war -
cia ko ali cji. Je śli po sło wie PO te go
nie zro bią, za wrze my ko ali cję z PiS.

– Sa mo zgło sze nie w Sej mie nic nie
zmie ni. Usta wa mo że np. tra fić do sej -
mo wej za mra żar ki. Co wów czas?

– Plat for ma do sta nie czas
na prze pro wa dze nie zmian. Je śli te -
go nie zro bi, ze rwie my ko ali cję.

– Nie wie rzę w zmia ny usta wo we.
Czy bez nich WWS też spró bu je
zde cen tra li zo wać sto li cę?

– Oczy wi ście. Bę dzie my sta ra li
się do pro wa dzić do zmia ny sta tu tu
mia sta i prze ka za nia dziel ni com
znacz nie więk szych kom pe ten cji.
Do te go nie po trze ba aż tak wie le.
Wy star czy pre zy dent ro zu mie ją cy,
że kom pe ten cje mu szą być jak naj -
bli żej miesz kań ca, a nie jak obec -
nie, gdy de cy zje o dzier ża wie te re nu
pod kiosk po dej mu je biu ro miej skie
pod le głe pani pre zy dent, a nie bur -
mistrz dziel ni cy.

– Zwo len ni cy obec ne go ustro ju
stolicy twier dzą, że wła śnie dzię ki
sku pie niu wła dzy na pl. Ban ko wym
uda ło się przez ostat nie 8 lat bar -
dzo wie le zbu do wać w War sza wie.

– Przy po mnij my so bie wy bo ry 8 lat
te mu. Więk szość tam tych ha seł pani
prezydent wpi su je ponownie do swo -
je go pro gra mu, bo mi mo bli sko de -
ka dy rzą dów nie zo sta ły zre ali zo wa -
ne. Mam na dzie ję, że war sza wia cy
do ko na ją rze tel nej oce ny tych ośmiu
lat. Mia ło być pięć mo stów – jest je -
den. Me tro od Tar gów ka do Be mo -
wa mia ło być już w tym ro ku, a je go
cen tral ny od ci nek na Eu ro 2012. Bę -
dzie do pie ro te raz i bę dzie to naj -
droż sze me tro w Eu ro pie. Mia ła być
Szyb ka Ko lej Miej ska kur su ją ca
po wszyst kich ist nie ją cych w sto li cy li -
niach ko le jo wych. I co? SKM jest
szyb ka tyl ko z na zwy i jeź dzi na tych
tra sach, po któ rych po cią gi jeź dzi ły
jesz cze w PRL -u. Po za ta bo rem nie
zmie ni ło się nic. Na wet nie roz po czę -
to pro jek to wa nia przy stan ków Po -
wąz kow ska, Wo la Park, Fort Wo la,
Ko ło, Ron do Ża ba czy Ra dzy miń -
ska. Pla ny zwią za ne z SKM -ką są do -
kład nie na tym sa mym eta pie, na ja -
kim by ły 8 lat te mu. Po dob nie jest ze
Szpi ta lem Po łu dnio wym – po za ga -
da niem, nie ma nic. A szpi tal po -
trzeb ny jest nie tyl ko na po łu dniu
War sza wy, ale i na Bia ło łę ce, o czym
też ci sza. Sport w sto li cy upa da. Te re -
ny le gen dar nych klu bów, za miast być
mo der ni zo wa ne i słu żyć miesz kań -
com, tra fia ją w rę ce ko lej nych de we -
lo pe rów. Wy da wa nie pro stych de cy -
zji ad mi ni stra cyj nych trwa mie sią ca -
mi. Pa ni pre zy dent zu peł nie nie ra dzi
so bie z de kre tem Bie ru ta. Re pry wa -
ty za cja jest nie spra wie dli wa a jed no -
cze śnie zu peł nie nie tran spa rent na,
a wła dze mia sta cał ko wi cie bier ne
w kwe stii przy spie sze nia dzia łań usta -
wo wych w tej spra wie. Han na Gron -
kie wicz -Waltz, ja ko wi ce prze wod ni -
czą ca Plat for my Oby wa tel skiej, nie
po tra fi wpły nąć na prze pro wa dza nie
szyb kiej ścież ki w par la men cie, że by
re pry wa ty za cja w War sza wie mo gła

być pro wa dzo na w ra mach usta lo -
nych re guł i po go dzić in te re sy mia sta,
spad ko bier ców by łych wła ści cie li
oraz obec nych użyt kow ni ków nie ru -
cho mo ści. Mo no par tyj na sym bio -
za rzą du, par la men tu i War sza wy nie
funk cjo nu je, no chy ba że w spra wie
obro ny par tyj nej ko le żan ki
przed utra tą sta no wi ska pod czas re -
fe ren dum. Wów czas ca ła Plat for ma
by ła za an ga żo wa na.

– Czy w War sza wie na praw dę Pa -
na zda niem nie dzie je się nic do bre -
go? Więk szość miesz kań ców w son -
da żach po pie ra obec ne wła dze i pa -
nią pre zy dent.

– To tyl ko pół praw da. War sza wia -
cy to ge ne ral nie po god na i opty mi -
stycz na część spo łe czeń stwa, a urzę -
du ją ce mu pre zy den to wi dość ła two
o po praw ne son da że. Wy ni ka to
głów nie z du żej roz po zna wal no ści
oso by obec nie pia stu ją cej tej naj -
waż niej szy urząd w sto li cy. Nie
zmie nia to fak tu, że War sza wa to
mia sto bez stra te gii, bez za rzą dza -
nia przez prio ry te ty, a pa ni pre zy -
dent ma pro fe sor ki styl spra wo wa -
nia urzę du. Zu peł nie nie li czy się
z gło sem miesz kań ców, waż ni są tyl -
ko do rad cy par tyj ni.  Je śli już spo tka
się z wła dza mi dziel nic, to ma my
do czy nie nia z jej mo no lo giem wy -
gła sza nym ex ca the dra. Jest nie -
omyl na a bur mi strzów trak tu je jak
swo ich krnąbr nych stu den tów. Nie
słu cha. Pa nicz nie boi się wszyst kie -
go, co nie za leż ne. 

– Ostat nio ogło sił Pan po trze bę
zli kwi do wa nia stra ży miej skiej.
Dla cze go?

– Po nie waż straż nik miej ski po wi -
nien być po moc ny i uśmiech nię ty,
a mniej re pre syj ny wo bec miesz kań -
ców. Je śli do cho dzą do mnie sy gna -
ły, że straż ni cy zaj mu ją się wle pia -
niem man da tu star szej pa ni han dlu -
ją cej kwia ta mi na stra ga nie, pod czas
gdy w tym sa mym cza sie w tej sa mej
oko li cy zo sta je zde mo lo wa ny przy -
sta nek au to bu so wy przez pi ja ków,
to je stem prze ko na ny, że ko muś cał -
ko wi cie po mie sza ły się prio ry te ty.
Straż mo gła by być oczy wi ście zre -
for mo wa na, ale oba wiam się, że
wie le lat za nie dbań, złe go za rzą dza -
nia i złe go do bo ru kadr pro wa dzi
do jed ne go roz wią za nia – roz for mo -
wa nia jed nost ki. Wcze śniej na le ży
za py tać miesz kań ców, czy chcą po -
wo ła nia no wej, lep szej stra ży czy
prze ka za nia jej obo wiąz ków po li cji
wraz z nie zbęd nym fi nan so wa niem. 

– Jak za py tać? Kon sul ta cje spo -
łecz ne to u nas cał ko wi ta fik cja.

– I to na le ży zmie nić. Miesz kań cy
po win ni znacz nie czę ściej wy po wia -
dać się na każ dy te mat. Re gu lar ne
kon sul ta cje, a na wet re fe ren da po -
win ny stać się nor mą. Dziś urzęd ni -
cy nie kon sul tu ją z ni kim swo ich de -

cy zji. Bra ku je part ner stwa z miesz -
kań ca mi, z ra da mi osie dli, spół dziel -
nia mi miesz ka nio wy mi, wspól no ta -
mi, z przed się bior ca mi – i to za rów -
no ma ły mi (jak np. kup cy na ba zar -
kach czy na Trak cie Kró lew skim),
jak i więk szy mi, a tak że ze śro do wi -
ska mi bran żo wy mi (np. nikt nie li czy
się z gło sem spor tow ców, tre ne rów
i dzia ła czy spor to wych w spra wie fi -
nan so wa nia spor tu). 

– Ja kie mo gło by być pierw sze py -
ta nie, któ re wła dze War sza wy po -
win ny za dać miesz kań com w re fe -
ren dum?

– Na przy kład w spra wie kon ty -
nu acji bu do wy me tra. Me tro od kil -
ku lat cał ko wi cie eks plo atu je bu -
dżet sto li cy. To przez tę in we sty cję
dzie ci uczą się w dwu zmia no wych
szko łach, bra ku je miejsc w przed -
szko lach i żłob kach, nie ma środ -
ków na bu do wę no wych dróg, ście -
żek ro we ro wych, za trzy ma no pla ny
zwią za ne z Szyb ką Ko le ją Miej ską
itp. Je śli ma my kon ty nu ować bu do -
wę me tra, to ja chcę mieć pew ność,
że miesz kań cy ak cep tu ją wszyst kie
nie do god no ści z tym zwią za ne
i wie lo let nie opóź nie nia in nych
waż nych in we sty cji. Han na Gron -
kie wicz -Waltz pod ję ła tę de cy zje sa -
mo dziel nie. Nie je stem prze ko na ny,
że ro dzi ce od bie ra ją cy swo je dzie ci
ze szko ły o 17.30, pła cą cy za przed -
szko le nie pu blicz ne 1000 zł mie -
sięcz nie i nie mo gą cy na czas wró cić
do do mu Szyb ką Ko le ją Miej ską,
któ ra mo gła po wstać znacz nie szyb -
ciej i ta niej niż me tro – po dzie la ją
za chwyt pa ni pre zy dent nad tą in -
we sty cją, któ rej za koń cze nie pla no -
wa ne jest obec nie na rok 2020.

– Z cze go Pa na zda niem wy ni ka
nie mal cał ko wi ty brak part ner stwa
pu blicz no -pry wat ne go w sto li cy?

– Z bra ku od wa gi w po dej mo wa -
niu de cy zji. Gdy by PPP funk cjo no -
wa ło w War sza wie nor mal nie, to
war tość in we sty cji by ła by wie lo krot -
nie wyż sza. War szaw ska Wspól no ta
Sa mo rzą do wa chce to zmie nić. Nie
tyl ko zresz tą to, mia sto mu si wresz -
cie spry wa ty zo wać zbęd ne spół ki,
jak choć by Miej skie Przed się bior -
stwo Tak sów ko we. Po co ono nam?
Jest ca łe mnó stwo pry wat nych kor -
po ra cji, a MPT na le ży do naj droż -
szych. O ko niecz nych zmia nach
moż na by dłu go mó wić.

– Nie ma my ty le miej sca w ga ze -
cie. Ja ki wy nik bę dzie Pan miał
w wy bo rach?

– Spa ni ko wa ny „sa lon” Plat for -
my Oby wa tel skiej i „Ga ze ta Wy bor -
cza” twier dzą, że je prze gram, ale to
ja je stem gwa ran tem zmia ny ja ko -
ścio wej w za rzą dza niu na szym mia -
stem. Zde cy du ją war sza wia cy.

– Dzię ku ję ze roz mo wę. 
Roz ma wiał Krzysz tof Kat ner

Je stem gwa ran tem zmia ny 
� Roz mo wa z Pio trem Gu zia łem, bur mi strzem Ur sy no wa, 
kan dy da tem na pre zy den ta War sza wy.
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Je den z przy stan ków – ten po -
ło żo ny na gra ni cy par ku – od za -
wsze był wy po sa żo ny w wia tę
przy stan ko wą. Ten po dru giej
stro nie uli cy – są sia du ją cy z blo -
kiem przy ul. Wy szo grodz kiej 8
– chy ba ni gdy.

A jest to wa żne miej sce.
W dzień za trzy mu ją się tu taj au -
to bu sy li nii 114 ja dą ce w kie run ku
Pod gro dzia i 126 kur su ją ce
do CH Tar gó wek, do wo żą ce więc
pa sa że rów mię dzy in ny mi
do Szpi ta la Bród now skie go czy

urzę du dziel ni cy Tar gó wek, ale
też do skrzy żo wa nia z ul. Kon dra -
to wi cza – da ją ce go mo żli wość
prze sia dek w wie lu kie run kach.
W no cy z przy stan ku te go od je -
żdża ją li nie N14 Ole sin i N64
Chosz czów ka.

Z przy stan ku ko rzy sta wie lu
pa sa że rów w ró żnym wie ku, nie -
ste ty brak wia ty przy stan ko wej
po wo du je, że nie mo gą usiąść
ocze ku jąc na nad je żdża ją cy au to -
bus, czy też schro nić się
przed desz czem.

Z tym pro ble mem zwró ci ły się
do nas ener gicz ne ko bie ty z Wy -
szo grodz kiej 6 i 8. Pa ni Wan da
po ka za ła na wet mo żli wość roz -
wią za nia pro ble mu po przez prze -
nie sie nie rzad ko uży wa nej czer -
wo nej wia ty z ul. Cho dec kiej
(przy sta nek w kie run ku cmen ta -
rza Bród now skie go)

Po sta no wi ły śmy wspól nie re -
pre zen to wać miesz kań ców w tej
spra wie. Do tych czas uda ło nam
się usta lić, że wia ta przy stan ko wa
wska zy wa na przez pa nią Wan dę

nie mo że zo stać prze nie sio -
na z po wo du jej sta nu tech nicz ne -
go i je dy nym roz wią za niem mo żli -
wym w tym mo men cie jest za -

mon to wa nie w tym miej scu od zy -
ska nej wia ty w ra mach re ali za cji
obec ne go pro jek tu pu blicz no -pry -
wat ne go. Za rząd Tran por tu Miej -
skie go re ali zu je bo wiem ta ki pro -
jekt, w któ rym to pry wat ny in we -
stor mon tu je no we wia ty (z prze -
strze nią prze zna czo ną na po -
wierzch nię re kla mo wą) w miej -
scach wska za nych przez nie go,
w wy ni ku cze go od zy sku je się

wie le wiat do dal sze go za go spo -
da ro wa nia.

Nie ste ty, nie otrzy ma ły śmy gwa -
ran cji, że jed na z nich tra fi do nas
na Wy szo grodz ką. Ale… nie pod -
da je my się. Chce my prze ko nać
ZTM o tym, że nie jest to tyl ko po -
trze ba rad nej Wu ja styk, pa ni Gór -
skiej -Man czen ko z DKDS -u czy
pa ni Wan dy z Wy szo grodz kiej.
Dla te go też po pro si ły śmy miesz -
kań ców o po par cie pod wnio skiem
do ZTM. Zbie ra jąc pod pi sy
w oko licz nych blo kach, w par ku
Bród now skim, czy też na owym
przy stan ku, nie trze ba by ło ni ko go
prze ko ny wać. Ma my na dzie ję, że
ta kie wspól nie dzia ła nie przy nie sie
ocze ki wa ny efekt. Jed no cze śnie
dzię ku je my, że zwra ca cie się Pań -
stwo do nas z pro ble ma mi i po my -
sła mi dla na szej dziel ni cy. Zaw sze
je ste śmy chęt ne do współ dzia ła nia.

Iwo na Wu ja styk
i.wujastyk@wp.pl, tel. 501-770-670

Ka ta rzy na Gór ska -Man czen ko
wi ce prze wod ni czą ca DKSD Tar gó wek

ka ta rzy na.gor ska�pocz ta.onet.eu,
tel. 661-738-36

Jest szansa na wiatę przy parku Bródnowskim?
� Przy głównym wejściu do parku Bródnowskiego od ul. Wyszogrodzkiej zlokalizowane są przystanki autobusowe w dwóch kierunkach. Służą
one nie tylko odwiedzającym park, ale przede wszystkim mieszkańcom sąsiadujących bloków, powstałych na przełomie lat 70. i 80.

Zatrzymują
się tutaj autobusy linii 114
jadące w kierunku
Podgrodzia i 126
kursujące do CH
Targówek, dowożące
więc pasażerów między
innymi do Szpitala
Bródnowskiego czy
urzędu dzielnicy
Targówek.



Do wy pad ku do szło 22 wrze -
śnia ra no. Ko bie tę, któ ra pro wa -
dzi ła po jazd, z roz bi te go au ta wy -
cią ga li stra ża cy. Wy pa dek zda rzył
się mię dzy Ła bi szyń ską a Ma ry -
wil ską w stro nę cen trum, przez
kil ka go dzin dwa z trzech pa sów
ru chu by ły za blo ko wa ne.

Po li cja po szu ku je świad ków,
któ rzy mo gą rzu cić nie co świa tła
na zde rze nie opla z be to nem. Czy
wi na by ła po stro nie kie row cy?
A mo że ma newr był wy mu szo ny

in ny mi czyn ni ka mi? Ka żdy, kto
wi dział zde rze nie, pro szo ny jest
o kon takt z po li cjan ta mi Wy dzia -
łu Do cho dze nio wo -Śled cze go
Ko men dy Re jo no wej Po li cji War -
sza wa VI pod nu me ra mi te le fo -
nów: 22 603–83–16,22 603–82–68,
22 603–75–555. In for ma cje mo -
żna ta kże prze ka zy wać pi sem nie
na ad res e -ma il: krp6war sza -
wa@po li cja.waw.pl.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Na dzie ci cze ka mnó stwo bez -
płat nych atrak cji:
• oprowadzanki na kucykach
• konkursy przyrodnicze

i plastyczne z nagrodami
• możliwość nakarmienia

i wygłaskania folwarkowych
zwierząt

• oglądanie i poznawanie
poletek botanicznych oraz
zwiedzanie spichlerza
z wystawą naszych plonów

• tworzenie ziemniaczanych
stworków i warsztaty plastyczne

• dmuchane zamki do skakania
bezpłatnie udostępnione
dzieciom przez „Dziecięcy
Zakątek” pana Zbigniewa
Kurmana

• projekcje filmowe.
O ile na sa mą im pre zę wstęp

jest wol ny, to już na miej scu bę -
dzie mo żna ku pić dy nie oraz kieł -
ba ski na ogni sko.

Świę to Dy ni trwać bę dzie w so bo -
tę i nie dzie lę mię dzy 10.00 a 18.00.

Fol wark Bród no, ul. Św. Win cen -
te go 92, www.pgr brod no.pl/fol wark.

(red)

Święto Dyni na Targówku
� Warzywo to wraca do łask, choć kojarzone jest
głównie z amerykańskim Halloween. Tymczasem
w weekend 11 i 12 października w Folwarku Bródno
będzie można wziąć udział w swojskim Święcie Dyni.

Di no zau ry ata ku ją!
11.10 – So bo ta dla Ma łych i Du żych: Ma li Ein ste ini – te -

mat: Di no zau ry ata ku ją! Jak stwo rzyć wła sną ska mie li nę?
Do świad cze nia i eks pe ry men ty dla dzie ci w wie ku 4–9 lat.

I gru pa – godz. 10.00, II gru pa – godz. 11.00. Opła -
ta 30 zł lub kar net.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1,
tel 22 679–84–69, 22 743–87–10.

We hi kuł sztu ki na Za ci szu
11.10, w godz. 11.00–13.00 – „Ma lo wi dła na ścia nie ja -

ski ni” – pierw sze za ję cia dla dzie ci w wie ku 6–10 lat w ra -
mach cy klu We hi kuł sztu ki, czy li hi sto ria sztu ki dla naj -
młod szych.

Pod czas za jęć wszy scy uczest ni cy bę dą mie li oka zję po -
czuć się jak praw dzi wi ar ty ści. By bli żej po znać pre hi sto -
rycz ną sztu kę, od bę dą wir tu al ny spa cer do ja ski ni La scaux.
Wy ko na ją wła sno ręcz nie far by i na rzę dzia do ma lo wa nia.
Stwo rzą ska li stą gro tę, w któ rej po zo sta wią wła sne, nie po -
wta rzal ne ma lo wi dła.

Opła ta: 70 zł/m -c lub 45 zł/po je dyn cze za ję cia.
Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1,

tel 22 679–84–69, 22 743–87–10.

Fi zy ka dla naj młod szych
11.10, godz. 11.00 – Bród now ski Uni wer sy tet Dzie ci, wy -

kład z fi zy ki: „Per spek ty wa – od ma lar stwa do ko smo lo -
gii”.

W Bród now skim Uni wer sy te cie Dzie ci nie ma nud nych
wy kła dów, ko lo kwiów, za li czeń i eg za mi nów, jest za to in -
try gu ją ca pod róż w świat wie dzy.

Opła ta za se mestr wy no si 100 zł (8 wy kła dów) plus 5 zł
za in deks. Wstęp na je den wy kład – 20 zł.

Dom Kul tu ry Świt, ul. Wy soc kie go 11, tel. 22 811–01–05,
22 811–11–09.

Spek takl dla dzie ci: Za ba wa w Śpią cą kró lew nę
12.10, godz. 17.00 – te atrzyk dla dzie ci, wstęp wol ny.
Dzie ci pod czas za ba wy w cho wa ne go tra fia ją na strych,

gdzie znaj du ją skrzy nię peł ną sta ro daw nych ko stiu mów.
Prze glą da jąc stro je przy cho dzi im do gło wy po mysł za ba wy
w te atr. Po sta na wia ją wy sta wić Śpią cą Kró lew nę. Nie
wszyst ko się uda je… Prze szłość mie sza się z te raź niej szo -
ścią. Na spek takl Te atru „Raj” są za pro szo ne dzie ci w wie -
ku od 3 lat.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1,
tel 22 679–84–69, 22 743–87–10.

Twór cze bu do wa nie na Za ci szu
18.10, w godz. 10.00–14.00 – LE GO Twór cze Bu do wa nie

„Su per bo ha ter” warsz ta ty dla dzie ci w wie ku 5–10 lat.
Koszt 50 zł.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1,
tel 22 679–84–69, 22 743–87–10.

Ce ra mi ka ro dzin nie
18.10 i 25.10 – ce ra mi ka – ro dzin ne warsz ta ty w pra cow -

ni część I, godz. 11.00–12.30. Opła ta 30 zł lub 55 zł
za część I i II (25 X).

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1,
tel 22 679–84–69, 22 743–87–10.

Ma li Ein ste ini: au to od rzu to we
18.10 – Ma li Ein ste ini – te mat: Au to od rzu to we – warsz -

ta ty kon struk tor skie. Do świad cze nia i eks pe ry men ty dla
dzie ci w wie ku 4–9 lat. I gru pa – godz. 10.00, II gru pa
– godz. 11.00. Opła ta 30 zł lub kar net.

Dom Kul tu ry „Za ci sze”, ul. Blo ko wa 1,
tel 22 679–84–69, 22 743–87–10.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej mo gą za pi -
sać się do na sze go Li ceum.
Na to miast oso by, któ re
po sia da ją już wy kształ ce -
nie śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym. Po -
sta ra li śmy się, aby na ukę w na szej pla -
ców ce ła two mo żna by ło po go dzić
z pra cą za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa ją się
w cy klu week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie -
któ rzy ko rzy sta ją z mo -
żli wo ści zda wa nia eg za -
mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma -

tu ry w swo jej szko le ma cie rzy stej. Ak -
tu al nie pro wa dzi my na bór na kurs
ma tu ral ny przy go to wu ją cy do ma tu -
ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo. Wy kształ ce -
nie śred nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go sta -
no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach, przedstawieniach
i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

źródło: w
w

w.freeim
ages.com

Widziałeś wypadek na Toruńskiej?
� Przed tygodniem w tunelach Trasy Toruńskiej doszło
do wypadku. Kobieta w ósmym miesiącu ciąży uderzyła
w betonowe bariery ustawione w półtunelach. Jak to się
stało? Policja poszukuje świadków zdarzenia.



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach od 8 do 22 października.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 9

Hi sto rycz ny El sne rów znaj do -
wał się w miej scu, w któ rym dziś
roz bu do wu je się osie dle Wil no,
nie wia do mo dla cze go pod szy wa -
ją ce się pod część Za ci sza. Te re ny
na zy wa ne dziś El sne ro wem le żą
bar dziej na wschód, a do sta nie się
tam to praw dzi wa wy ciecz ka.

Ta część mia sta jest le piej po łą -
czo na z Pra gą Pół noc niż z po zo sta -
ły mi osie dla mi dziel ni cy Tar gó wek.
Kur su je tu tyl ko jed na li nia au to bu -
so wa (170) i to w co dru gim kur sie.
Raz na pół go dzi ny nie du ży au to -
bus nie skrę ca – jak na pod sta wo -
wej tra sie – w Klu kow ską i nie je -
dzie pro sto na osie dle Wil no, ale

prze dzie ra się przez re mon to wa ne
wła śnie uli ce El sne ro wa, wje żdża
na bę dą cą w tra gicz nym sta nie
„jezd nię”, oto czo ną z dwóch stron
gę sty mi krza ka mi i do je żdża
do wiel kie go pla cu z roz pa da ją cą
się od rdzy wia tą, zwa ne go szum nie
pę tlą au to bu so wą. Przy jazd w to
miej sce w dzień po wsze dni do star -
cza nie za po mnia nych wra żeń.
Środ kiem dziu ra wej jezd ni spa ce -
ru je dwóch na sto lat ków z bu tel ka -
mi pi wa, ka wa łek da lej kuś ty ka
bez dom ny z wiel kim wor kiem. 170
pod je żdża na pę tlę, na któ rej nikt
nie wy sia da ani nie wsia da.

Na spo tka niach kon sul ta cyj nych
z miesz kań ca mi Tar gów ka wi ce dy -
rek tor Za rzą du Trans por tu Miej -
skie go An drzej Fran ków za po wie -
dział, że po otwar ciu bra ku ją ce go
od cin ka Wier nej (mię dzy Zam ko wą
a Swoj ską) ZTM zmie ni tra sę 170.
Praw do po dob nie au to bu sy w kie -
run ku osie dla Wil no bę dą je chać
Wier ną, ale wra cać Zam ko wą i Klu -
kow ską. Kur sów na El sne rów nie
mo żna jed nak zli kwi do wać, bo oka -
zjo nal nie ko rzy sta ją z nie go pra cow -
ni cy ba zy pa li wo wej i dział ko wi cze.

Wy star czy przejść kil ka dzie siąt
me trów ście żką od pę tli au to bu so -
wej, by tra fić na bu do wę sztucz ne -
go je zio ra, do któ re go miesz kań cy
dziel ni cy z pew no ścią bę dą chcie li
ja koś do je chać. Po ci chu mo żna
chy ba już my śleć o li nii au to bu so -
wej z El sne ro wa przez Roz wa -
dow skie go na Tar gó wek lub Za ci -
sze, a mo że i na Bród no. ZTM
na ra zie te go nie ko men tu je.

– Jest jesz cze za wcze śnie, by
mó wić o no wych tra sach – mó wi
rzecz nicz ka Mag da le na Po toc ka.

DG

Gdzie diabeł mówi „dobranoc!”
� Dzisiejszy Elsnerów nie kojarzy się ani z osobą czcigodnego patrona (nauczyciela
Fryderyka Chopina), ani z dawnym folwarkiem, ale z pętlą autobusową na końcu
świata i ulicami pełnymi dziur.



W wie lu ta kich warsz ta tach
na Pra dze i Tar gów ku bra łem
udział i mam mie sza ne uczu cia.
Ow szem, spraw dza ją się, gdy cho -
dzi o przy go to wa nie bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go czy o to, jak za go -
spo da ro wać osie dle, frag ment
dziel ni cy, rze czy wi ście bo wiem
pa da ją wte dy ze stro ny miesz kań -
ców ró żne cie ka we pro po zy cje,
po ja wia ją się no we po my sły i wła -
dze mo gą wspól nie z oby wa te la -
mi, w to ku ko lej nych spo tkań, coś
sen sow ne go wy pra co wać. Są jed -
nak spra wy, któ rych nie da się tą

dro gą za ła twić. Tra ci się tyl ko
czas i pie nią dze.

Jed ną z dzie dzin, któ ra nie wąt -
pli wie na Pra dze Pół noc szwan ku -
je, jest edu ka cja. Świad czą o tym
przede wszyst kim naj gor sze
w pra skich szko łach na tle in nych
dziel nic wy ni ki eg za mi nów ze -
wnętrz nych (Tar gó wek też jest po -
ni żej śred niej), a ta kże in ne
wskaź ni ki, w tym ni ska fre kwen cja
uczniów, brak za jęć do dat ko wych
w szko łach. Nie za do wo le ni ro dzi -
ce po sy ła ją dzie ci do szkół na le -
wym brze gu Wi sły. Wła dze dziel -

ni cy uzna ły więc edu ka cję za ob -
szar, któ rym na le ży się szcze gól -
nie za jąć i wspól nie z miesz kań ca -
mi po sta no wi ły opra co wać stra te -
gię w tej dzie dzi nie.

Warsz ta ty na ten te mat, w któ -
rych uczest ni czy łem, zgro ma dzi ły
głów nie na uczy cie li i dy rek to rów
szkół i przed szko li. Przy szli z obo -
wiąz ku (nie któ rzy są dzi li, że to ja -
kieś ko lej ne szko le nie), ale z wy -
po wie dzi wy ni ka ło, że nie bar dzo
wi dzą sens te go spo tka nia. Do -
szło na wet do ma łe go bun tu, kie -
dy pa nie z Cen trum Ko mu ni ka cji

Spo łecz nej po pro si ły o po dzie le -
nie się na gru py, z któ rych jed na
mia ła za sta na wiać się nad wi zją
do brej ja ko ści szko ły, a dru ga
– do brej ja ko ści przed szko la.
„Siód my raz mam opra co wy wać
stra te gię dla Pra gi Pół noc. A co
z po przed ni mi?” – pa dło m.in. py -
ta nie. Na uczy cie le tłu ma czy li, że
tu nie cho dzi o szko łę, lecz
o uczniów. Na Pra dze Pół noc pa -
nu ją naj trud niej sze w War sza wie
wa run ki spo łecz ne i so cjal ne.
Dzie ci czę sto przy cho dzą
do szko ły głod ne i pro ble mem
jest, że by je na kar mić, a nie cze -
goś na uczyć. To nie szko ły są by le
ja kie i po win ny się po pra wić. Wy -

ni ki eg za mi nów nie od da ją rze -
czy wi sto ści szkol nej. W ka żdej
kla sie są bo wiem dzie ci, któ re się
świet nie roz wi ja ją, wspie ra ne
przez do my, ro dzi ców, ale ta kże
ta kie, któ re zna czą co ob ni ża ją
po ziom. Z jed nej stro ny nie wy -
no szą z do mu mo ty wa cji do na -
uki, z dru giej czę sto nie ma ją na -
wet gdzie od ra biać lek cji. Zwra -
ca no uwa gę na to, że pie nią dze,
któ re mia sto da je na szko ły, są
bar dzo ma łe. Nie ma fun du szy
na za ję cia do dat ko we i wy rów -
naw cze, na wy po sa że nie, na re -
mon ty bu dyn ków. Nie je ste śmy
gru pą bez rad nych dy rek to rów,
któ rym trze ba pod po wia dać, jak

po win ni pra co wać. To wszyst ko,
co mo żna by ło zro bić bez pie nię -
dzy zo sta ło zro bio ne 2–3 la ta te -
mu – mó wio no.

Czy to są to ja kieś od kryw cze
sfor mu ło wa nia, czy urząd mia sta
nie wie, na czym po le ga pro blem
i mu si za ma wiać dia gno zę sy tu -
acji, ro bić spe cjal ne ba da nia? My -
ślę, że wie o tym ta kże Mi ni ster -
stwo Edu ka cji Na ro do wej. Uwa -
żam, że po trzeb na jest stra te gia
edu ka cyj na nie dla Pra gi Pół noc
czy Tar gów ka, lecz dla War sza wy.
Dzie ci z pra we go brze gu nie dla -
te go osią ga ją gor sze wy ni ki
w edu ka cji, że są głup sze, czy też
ma ją gor szych na uczy cie li, ale
m.in. ze wzglę du na wa run ki do -
mo we, ma te rial ne i brak tra dy cji
edu ka cyj nych. Już na star cie są
więc na gor szej po zy cji niż dzie ci
z „lep szych” dziel nic. W do dat ku
ta kże tu tej sze szko ły są czę sto
nie do in we sto wa nie, go rzej wy po -
sa żo ne, bra ku je bo isk i hal spor -
to wych. Mło dzi lu dzie nie ma ją
gdzie roz wi jać swo ich za in te re so -
wań ani spę dzać po ży tecz nie wol -
ne go cza su. Po trzeb na jest więc
stra te gia, któ ra da wię cej pie nię -
dzy pra wo brze żnej oświa cie
i umo żli wi wy rów na nie po zio -
mów. Po wi nien ją opra co wać
urząd mia sta z urzę da mi dziel nic,
a nie wy na ję ta fun da cja wspól nie
z miesz kań ca mi w ra mach warsz -
ta tów, bo to tyl ko stra ta cza su
i pie nię dzy.

Ma rek Bo row ski

Na problemy – warsztaty?
� Za PRL krążyła anegdota, że gdy w państwie coś szwankuje, to władza powołuje
wysoką komisję. Dzisiaj rolę komisji pełnią warsztaty, w których każdy może
uczestniczyć, zgłaszać swoje uwagi i pomysły rozwiązania problemu.

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam piękny DOM 275 m2 z pełnym
wyposażeniem, gotowy do zamieszkania, działka
860 m2 cena 1.580.000 ZŁ tel. 602-284-378

NAUKA
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·CZYSZCZENIE RAJNBOWEM DYWANÓW,
TAPICERKI DEZYNFEKCJA 605 – 325-849

KKOOMMPPUUTTEERROOPPIISSAANNIIEE  –– 669911--770077--332277

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

FINANSE
·ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25
TYS. TEL. 602-245-498
·EKSPRES GOTÓWKOWY! POŻYCZYMY DO
25.000 ZŁ! TEL. 602-245- 498

ZDROWIE I URODA

CChhcceesszz  ppoozzbbyyćć  ssiięę  bbóólluu??  WWrróócciićć  ddoo  ppeełłnneejj
sspprraawwnnoośśccii??  ZZrreeggeenneerroowwaaćć  sswwoojjee  mmiięęśśnniiee??
UUmmóóww  ssiięę  nnaa  wwiizzyyttęę..  PPrrooffeessjjoonnaallnnee  zzaabbiieeggii

ii mmaassaażżee  wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  mmggrr  ffiizzjjootteerraappiiii..
SSppeeccjjaalliizzuujjęę  ssiięę  ww rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoorrttoowweejj,,
oorrttooppeeddyycczznneejj  ii bbóólluu  pplleeccóóww..  JJuużż  oodd  7700  zzłł..
SSpprraawwddźź  nnaa  wwwwww..pprroorreehh..ppll  lluubb  zzaaddzzwwoońń

550044--449988--448888!!

DAM PRACĘ

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

KURSY, SZKOLENIA
·Angielski egzaminy fachowo. tel. 510-490-071OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz
przez internet!

www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 24.10,
potwierdzenie wpłaty należy

przesłać do 20.10. 
na fax 22 614-58-03 

lub e-mailem:
drobne@gazetaecho.pl 

do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Zacisze 
(Punkt Opłat), 

ul. Blokowa 23B, 
tel. 22 678-68-52

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

Autor jest se na torem war szaw sko -pra skim

Dzieci często
przychodzą do szkoły
głodne i problemem jest,
żeby je nakarmić, a nie
czegoś nauczyć.

W każdej klasie są dzieci, które się świetnie rozwijają, wspierane przez domy, rodziców, ale
także takie, które znacząco obniżają poziom

źródło: w
w

w.sp114.edu.pl



– Spę dził Pan w sa mo rzą dzie
wie le lat, a mi mo to nie jest Pan
oso bą roz po zna wal ną.

– Mam świa do mość, że nie je -
stem tak roz po zna wal ny jak Le szek
Mil ler czy Ka ta rzy na Pie kar ska.
Wiem, że znacz nie rza dziej by wam
w te le wi zji czy ra diu, swo ją ak tyw -
ność sa mo rzą do wą opie ram
na bez po śred nich kon tak tach
z miesz kań ca mi i po ma ga niu w ich
spra wach. Z wy kształ ce nia je stem
pe da go giem, ukoń czy łem ta kże
stu dia po dy plo mo we z za kre su za -
rzą dza nia (MBA) oraz Aka de mię
Za rzą dza nia Stra te gicz ne go, mam
ol brzy mie do świad cze nie za wo do -
we i to po zwa la mi być sku tecz nym
w tym co ro bię. By łem rad nym
na Tar gów ku, a ta kże w sej mi ku
ma zo wiec kim. Z pew no ścią mo gę
po wie dzieć że znam Ma zow sze,
znam War sza wę oraz ro zu miem
war sza wia ków. A wra ca jąc do roz -
po zna wal no ści wszyst ko jesz cze jest
przede mną. Mam do pie ro 41 lat.

– Kan dy du je Pan do sej mi ku
pod ha sła mi, że ko niecz na jest
zmia na władz wo je wódz kich.

– Tak, po nie waż PSL -owski sys -
tem za rzą dza nia po przez gro no to -
wa rzy sko -par tyj ne, na cze le któ re -
go od lat stoi mar sza łek Adam
Stru zik, do pro wa dził na sze wo je -
wódz two na skraj ban kruc twa.
Przez 10 lat ta kie nie kom pe tent ne
ka dry po więk szy ły się o 400%.
Oczy wi ście du ży wpływ na stan fi -
nan sów mia ło „ja no si ko we”, ale
prze cież wła dze wo je wódz twa
świet nie od daw na wie dzą, jak ten
po da tek dzia ła, że jest ob li cza ny
na pod sta wie da nych z lat po przed -
nich i nie stwo rzy ły re zer wy na ob -
słu gę „ja no si ko we go”. Kil ka lat te -
mu Ma zow sze mia ło się bar dzo do -
brze. Wpły wy do bu dże tu by ły du -
że, ale wszyst ko wy da no, a naj bo -
gat szy re gion w Pol sce, któ ry wy -
twa rza 23% pro duk tu kra jo we go
brut to, ma dziś po nad 2 mld zł dłu -
gu. Plat for ma Oby wa tel ska uda je,
że nic się nie dzie je i to le ru je mar -
szał ka Stru zi ka i je go PSL -owskie
za ple cze. SLD chce to zmie nić.

– Jak? PSL nie li czy się w War -
sza wie, ale na Ma zow szu od lat wy -
gry wa.

– Tak, ale nie ko niecz nie uczci -
wie. SLD wy stą pi do Pań stwo wej

Ko mi sji Wy bor czej o ob ję cie Ma -
zow sza spe cjal nym nad zo rem
w związ ku z po dej rze niem, że wy -
bo ry w na szym wo je wódz twie są
fał szo wa ne.

– Mó wi pan o ba da niach licz by
nie wa żnych gło sów prze pro wa dzo -
nych przez prof. Prze my sła wa Śle -
szyń skie go?

– Oczy wi ście. Toż to ist ne cu da
nad urną! W żad nym in nym wo je -
wódz twie nie ma aż ta kiej licz by
gło sów nie wa żnych. W pół noc nych
re jo nach Ma zow sza licz ba ta się ga
na wet 27%! Co czwar ty miesz ka -
niec nie umie gło so wać?! Ka żdy
roz sąd nie my ślą cy czło wiek po tra fi
te da ne zin ter pre to wać jed no -
znacz nie.

– Dla cze go do pie ro te raz pod no -
si cie alarm? Ba da nia prof. Śle -
szyń skie go nie są no we.

– Kam pa nia wy bor cza to naj lep -
szy mo ment, by prze bić się z tym
alar mem. Wcze śniej PiS pró bo wał
spra wę na gło śnić, ale nie zna lazł
part ne rów we współ rzą dzą cej wo je -
wódz twem Plat for mie Oby wa tel -
skiej, któ rej rad ni są za kład ni ka mi
PSL w nie rów nej ko ali cji. Nie ste ty,
w wal ce z Ada mem Stru zi kiem
i skut ka mi je go rzą dów nie ma my
part ne rów w PO.

– Czym za mie rza się Pan za jąć
w sej mi ku?

– Ma zow sze ma 5 mi lio nów
miesz kań ców, to mniej wię cej ty le,
ile ma Ło twa i Li twa ra zem wzię -
te. Spraw jest nie skoń cze nie wie -
le. SLD do wy bo rów sa mo rzą do -
wych idzie z ha słem „Mą drze,
Zdro wo, Bez piecz nie, Sa mo rzą -
do wo”. Chcę, by za rzą dza nie Ma -
zow szem od by wa ło się mą drze
– szcze gól nie je śli cho dzi o fi nan -
se, w tym ol brzy mie środ ki z Unii
Eu ro pej skiej, zdro wo – Ma zow sze
jest or ga nem za ło ży ciel skim (wła -
ści cie lem) wie lu szpi ta li – w tym
cho cia żby szpi ta la na Bród nie, za -
pew nie nie naj wy ższej ja ko ści
i bez płat nej po mo cy me dycz nej
jest po pro stu obo wiąz kiem pań -
stwa. Istot nym i pil nym pro ble -
mem jest kwe stia za go spo da ro wa -
nia od pa dów. Usta wa śmie cio wa
szcze gól nie w War sza wie nie za -
dzia ła ła tak, jak po win na. Po wy -
gra niu przez MPO pra wie wszyst -
kich prze tar gów jed nym z pod sta -
wo wych pro ble mów mia sta sta ło
się wy sy pi sko w Ra dio wie i są sia -
du ją ca z nim kom po stow nia.
Smród jest co raz bar dziej in ten -
syw ny i się ga co raz da lej. Ra dio -
wo po win no być w try bie pil nym
za mknię te.

– W cią gu kil ku lat śmie ci ma ją
tra fić do gmi ny Zie lon ka na te ren
sta re go po li go nu. Ma być też roz -
bu do wa na spa lar nia. Czy jest ja -
kaś al ter na ty wa na dziś?

– Jest – Mła wa, ale MPO na wet
nie roz pa tru je tej pro po zy cji, bo
to wię cej kosz tu je. A roz bu do wa
spa lar ni na Tar gów ku jest te ma -
tem bar dzo kon tro wer syj nym
i wzbu dza ją cym pro te sty miesz -

kań ców. Ca łość war szaw skie go
sys te mu zbiór ki i se gre go wa nia
śmie ci mo że kosz to wać Plat for mę
Oby wa tel ską utra tę wie lu gło sów,
więc wkrót ce mo żna spo dzie wać
się dzia łań pa ni pre zy dent War -
sza wy w tej spra wie.

– Dzia łań czy obiet nic?
– Obiet nic, któ rych re ali za cji

trze ba bę dzie do pil no wać w na -
stęp nej ka den cji.

– Kto ma te go do pil no wać?
– Na przy kład rad ni mia sta czy

sej mi ku, w tym ja oso bi ście. Zo -
bo wią zu ję się do te go. Gwa ran tu -
ję nie za le żność od lob by stów,
od grup na ci sku, któ re w tej spra -
wie po ja wia ją się na ka żdym eta -
pie. Rad ni SLD bę dą dzia łać
w in te re sie miesz kań ców i ich in -
te res re pre zen to wać. Na mo im
ro dzi mym Tar gów ku ta kim nie ja -
snym sty kiem in te re sów z sa mo -
rzą dem jest Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa Bród no, któ ra bar dzo
moc no wspie ra wła sny ko mi tet
w ko lej nych już wy bo rach. Przy -
naj mniej trzy spra wy są we dług
mnie na gan ne w za an ga żo wa niu
Spół dziel ni Bród no. Po pierw sze

do star tu „na ga by wa ni” są pra -
cow ni cy spół dziel ni, kie row ni cy
osie dli, go spo da rze do mów i in ne
oso by po wią za ne ze spół dziel nią.
Je śli nie wy star tu ją, to po dob no
mo gą mieć pro ble my za wo do we.
Po dru gie do świad cze nie z lat
ubie głych po ka zu je, że blo ki SM
Bród no bę dą za mknię te dla ja -
kiej kol wiek agi ta cji in nych ko mi -
te tów. I po trze cie, czy wła ści we
jest, że by fir ma, ja ką nie wąt pli wie
jest Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Bród no, wy sta wia ła wła sną li stę?
Co by by ło, gdy by du że kor po ra -
cje wy sta wia ły wła sne li sty? Czy

bur mistrz ro dem z kor po ra cji bę -
dzie za bie gał o roz wój dziel ni cy
czy ra czej swo jej fir my kosz tem
in nych? Jest spo ro do wo dów
na to, że rad ni z ko mi te tu spół -
dziel cze go dzia ła li nie na rzecz
wszyst kich miesz kań ców, lecz wy -
łącz nie w tro sce o in te res swo jej
spół dziel ni. Spo so bem unik nię cia
te go kon flik tu in te re su na Tar -
gów ku jest gło so wa nie na kan dy -
da tów zgło szo nych przez SLD
Le wi ca Ra zem, gło so wa nie na lu -
dzi któ rzy zna ją Tar gó wek i ro zu -
mie ją miesz kań ców Tar gów ka.

Rozm. tk
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Znam Warszawę, rozumiem warszawiaków
� Rozmowa z Jackiem Pużukiem, liderem listy SLD – Lewica Razem do sejmiku mazowieckiego.

Istotnym i pilnym problemem jest kwestia zagospodarowania
odpadów. Ustawa śmieciowa szczególnie w Warszawie nie

zadziałała tak, jak powinna



ZNAMY TARGÓWEK, 
ROZUMIEMY MIESZKAŃCÓW TARGÓWKA

AN NA UZDOW SKA
Mam 36 lat. Z wy kształ ce nia je stem eko no mist ką. Z za wo du pra cow ni kiem ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej. Je stem Prze wod ni czą cą War szaw skiej Plat for my Pro gra mo -

wej Fo rum Rów nych Szans i Praw Ko biet, pra cu ję na rzecz rów no ści ko biet i mę żczyzn we wszyst kich dzie dzi nach ży cia, prze ciw dzia ła nia prze mo cy, zwal cza nia ste reo -
ty pów oraz więk szej ak ty wi za cji ko biet. 

Z Tar gów kiem je stem zwią za na od dzie ciń stwa. Z pro ble ma mi na szej dziel ni cy spo ty kam się na co dzień. Do sko na le wiem jak wa żne są miej sca
w żłob kach czy przed szko lach dla na szych po ciech. Wiem jak trud no jest się po ru szać mat ce z wóz kiem czy oso bie star szej po dro dze, na któ rej nie
ma chod ni ka. Nie zga dzam się z li kwi da cja lo kal nych ba zar ków. Chcia ła bym ta kie go wy ko rzy sta nia prze strze ni pu blicz nej, aby w więk szym stop niu
słu ży ła na szym miesz kań com. Ław ki, ha ma ki, sto ły pik ni ko we, al ta ny, le ża ki, a ta kże pla ce za baw, lo do wi ska, ska te par ki mo gą za chę cić do ak tyw ne go
spę dza nia cza su za rów no mło dych, jak i star szych miesz kań ców.

WI TOLD HA RA SIM
Z wy kształ ce nia je stem in ży nie rem bu dow la nym. Miesz kam na Tar gów ku od 30 lat. W swo im ży ciu by łem rów nież pre zy den tem Sie dlec. Ak tu al nie

je stem prze wod ni czą cym Ra dy Osie dla Tar gó wek i człon kiem Ra dy Nad zor czej RSM „Pra ga” - trzecią kadencję. Przewodniczę oddziałowi rejonowemu
PZERiI.Uwielbiam grać na akordeonie. 

Ja ko czte ro krot ny rad ny na szej dziel ni cy przy czy ni łem się do kil ku zna czą cych osią gnięć w roz wo ju Tar gów ka, wy mie nię tyl ko nie któ re: Ron do Ża -
ba, Park Wie cha z uję ciem wo dy oli go ceń skiej, ha le spor to we, ba se ny przy ul. Ła bi szyń skiej i Bal ko no wej. 

Ja ko przy szły rad ny chcę na dal dbać o lu dzi star szych oraz wspie rać mło dych i dzie lić się z Wszyst ki mi mo im bo ga tym do świad cze niem za wo do -
wym i sa mo rzą do wym. Dal szy zrów no wa żo ny roz wój Tar gów ka, lep szą ko mu ni ka cję (w tym II li nia me tra) oraz zmniej sze nie ucią żli wo ści i za gro żeń
śro do wi ska, to ta kże mo je prio ry te ty. 

LE SZEK SZU LA KOW SKI
Uro dzi łem się 57 lat te mu w Po zna niu i, ze wzglę du na za wód mo ich ro dzi ców, dzie ciń stwo spę dzi łem w Ob ser wa to rium Astro no micz nym. W 1975 r.

ukoń czy łem XIII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Lu dwi ka Wa ryń skie go - obec nie im. Li sa Ku li przy ul. Oszmiań skiej. Od dzie ciń stwa mo ją wiel ką pa sją
by ła mo to ry za cja. W 1979 ro ku zro bi łem Świa dec two Ra cjo na li za cji – ulep sza jąc roz rusz ni ki sa mo cho do we. W 1985 na Bród nie otwo rzy łem swój
warsz tat sa mo cho do wy, któ ry pro wa dzę nieprze rwa nie do dnia dzi siej sze go pod na zwą Au to -usłu ga, przy ul. Kra ku sa 7. 

Ja ko miesz ka niec Tar gów ka za uwa żam wie le rze czy, któ re na le ża ło by po pra wić. Brak mo ni to rin gu po zwa la na ter ro ry zo wa nie bez bron nych miesz -
kań ców. Znik nę ły klu by osie dlo we, pia skow ni ce. Ko lej nym pro ble mem są sa mo cho dy par ku ją ce by le jak, za sta wia ją ce przej ścia. Rów nież ulicz ki osie -
dlo we są za nie dba ne, dziu ra we i brud ne. 

Za miast bu do wy pod ziem nych, pię tro wych par kin gów, bo sa mo cho dów przy by wa i bę dzie przy by wać, sta wia się ba rier ki, słup ki unie mo żli wia ją ce
prze jaz du ka ret kom po go to wia po wo du jąc za gro że nie ży cia.

MO NI KA RUT KOW SKA
Uro dzi łam się w 1973 ro ku w War sza wie. Od po nad 30 lat miesz kam na Tar gów ku. Je stem szczę śli wą żo ną i mat ką dwój ki do ro słych dzie ci. Od wie -

lu lat je stem człon kiem za rzą du Wspól no ty Miesz ka nio wej Or łow ska 2. Ak tu al nie pro wa dzę wła sną dzia łal ność go spo dar czą na te re nie na szej dziel ni -
cy. An ga żu ję się w ró żne ini cja ty wy spo łecz ne na te re nie War sza wy. 

Star tu ję do ra dy dziel ni cy, by sku tecz nie za bie gać dla na szych miesz kań ców o stwo rze nie no wych i zmo der ni zo wa nie sta rych bo isk do gry w ko szy -
ków kę i pił kę no żną, bu do wę mur ków do two rze nia graf fi ti, wy ko rzy sty wa nych rów nież do gry w te ni sa, wy bu do wa nie ska te par ku na te re nie PGR Bród -
no, prze bu do wę roz lo ko wa nych bez żad ne go pla nu par kin gów w par kin gi wie lo po zio mo we, bu do wę wzdłuż ulic za tok po sto jo wych nie zbęd nych dla
funk cjo no wa nia osie dli, roz bu do wę w par kach Wie cha i Bród now skim si łow ni ze wnętrz nych, wy dzie le nie miejsc w na szych par kach do pik ni ko wa nia
ro dzin ne go wraz z wy bu do wa niem gril li, sto łów i ła we czek be to no wych, z za ka zem wpro wa dza nia zwie rząt, aby śmy mo gli bez piecz nie roz ło żyć ko ce,
wpro wa dze nie w szko łach pod sta wo wych warsz ta tów zdro we go ży wie nia.

TADEUSZ JAWORSKI
Je stem war sza wia kiem od uro dze nia. Od pra wie 40 lat miesz kam na Bród nie. W 1990 ro ku otwo rzy łem wła sną szko łę jaz dy, któ rą pro wa dzę do dziś.

Na le żę do PZMo tu. In te re su ję się mu zy ką, mo to ry za cją i li te ra tu rą.
Ja ko rad ny mam za miar do pro wa dzić do re wi ta li za cji znisz czo nych osie dlo wych uli czek. Zda ję so bie spra wę jak wie le do zro bie nia po zo sta je dla

uła twie nia ży cia oso bom nie peł no spraw nym, dla te go też bę dę za bie gał o przy sto so wa nie prze strze ni pu blicz nej, w tym przede wszyst kim urzę dów, dla
ich po trzeb. Ja ko miesz ka niec Tar gów ka wie lo krot nie zwra ca łem uwa gę na kwe stię bez pie czeń stwa w na szej dziel ni cy. Po zmro ku na praw dę trud no
bez stra chu wyjść na uli cę, szcze gól nie oso bom star szym. Li kwi da cje ko lej nych eta tów wśród funk cjo na riu szy po li cji tyl ko po gar sza spra wę. Mię dzy
in ny mi z tych po wo dów bę dę za bie gał o mon taż ka mer. Chciał bym rów nież aby na sze dzie ci mia ły gdzie się ba wić. Pro po nu ję więc wy bu do wa nie du -
żych pla ców za baw, kil ku bo isk na ob sza rach, gdzie ich nie ma, do dat ko wych si łow ni ze wnętrz nych oraz ska te par ku.

DA RIUSZ 
KLI MA SZEW SKI

Kan dy dat do Ra dy War szawy
Mgr eko no mii, ab sol went Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni wer -

sy te tu War szaw skie go, stu dia me na dżer skie, żo na An na
in for ma tyk, syn Do mi nik przed szko lak.

Za wo do wo zaj mu je się ochro ną śro do wi ska, ak tyw ny sa -
mo rzą do wiec, współ or ga ni za tor im prez spor to wych (za pa -
sy, pił ka no żna), ak cji cha ry ta tyw nych

JA CEK 
PU ŻUK

Kan dy dat do Sej mi ku Ma zo wiec kie go
Ma 41 lat. Jest spe cja li stą ds. za rzą dza nia i sa mo -

rzą dow cem Z wy kształ ce nia jest pe da go giem ukoń czył
ta kże stu dia po dy plo mo we z za kre su za rzą dza nia
(MBA) oraz Aka de mię Za rzą dza nia Stra te gicz ne -
go.Wraz z żo ną Ka ro li ną wy cho wu je 3 let nią cór kę Iren -
kę oraz sta ra się wy cho wy wać ko ta Mru czu sia.
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